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 مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة
 األردنية بتطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي

 السادس عشر الخاص باألصول الثابتة
 

 عادل محمد سريعو وليد زكريا صيام
   ومحاضرأستاذ مشارك

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية - قسم المحاسبة
 جامعة آل البيت والجامعة الهاشمية

 المملكة األردنية الهاشمية
)هـ١٣/١/١٤٢٧هـ وقبل للنشر في ٢٨/٦/١٤٢٦قدم للنشر في (  

هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى التـزام الشـركات       .المستخلص
الصناعية المساهمة العامة األردنية بتطبيق قواعد معيار المحاسـبة    

ما إذا كـان  تحديد و. الدولي السادس عشر الخاص باألصول الثابتة 
 عشر يرتبط  معيار المحاسبة الدولي السادس   الشركات بقواعد  التزام

 وصافي المبيعات السنوية  ول الثابتة األص صافي(بالمتغيرات التالية   
 المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة للقائمين على العمـل          ،للشركة

التعرف على الصعوبات   ، إضافة إلى    )المحاسبي في هذه الشركات   
 . معيار المحاسبة الدولي السادس عشرزام بقواعد االلتالتي تحد من

، تـم   ةولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتصـميم اسـتبان        
توزيعها على المديرين الماليين ونوابهم و رؤساء األقسام المحاسبية         

 تـم   حيثشركة،  ) ٢٧(في عينة عشوائية من الشركات بلغ قوامها        
وقد بلغ بانات لكل شركة،  أي بمتوسط ثالث استةستبانا) ٨١(توزيع 

 أي ما نسبته ةستبانا) ٦٣( المستردة والقابلة للتحليل   تعدد االستبانا 
)٧٧,٨ (الموزعةتمن االستبانا . 



 عادل محمد سريع ووليد زكريا صيام                                ١٠٤

 

وبتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، تم التوصـل إلـى    
 :النتائج التالية

هناك التزام من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامـة بقواعـد    * 
 .يار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص باألصول الثابتةمع

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مـدى التـزام الشـركات              * 
الصناعية المساهمة العامة بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر   

عدد سنوات الخبرة   ووصافي أصولها الثابتة، وصافي مبيعاتها السنوية،       
 .للقائمين على العمل المحاسبيوالمؤهل العلمي 

هناك بعض الصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعية المساهمة        * 
العامة وتحد من تطبيقها  لقواعد معيار المحاسبة الدولي السـادس           

عدم إشارة مدققي الحسابات في تقاريرهم لمدى التزام : عشر، أهمها
محاسبي فـي   الشركات بمتطلبات المعيار، وضعف برامج التعليم ال      

 .      التعريف بمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية

 مقدمة
يلبيانات المالية المنشورة كمصدر معلومات     التي تتمتع بها ا     لألهمية الكبيرة  انظر 

 ، واتسـاع أسـواق رأس المـال       ، العولمة االقتصادية  ظلفي  لمتخذي القرارات   
 وجـود معـايير     ين الدول، فـإن    وتزايد التجارة البينية ب    ،والتسارع التكنولوجي 

 على حد سـواء، إذ   في الدول المتقدمة والناميةاصبح أمرا ملحأالمحاسبة الدولية  
 واألعمـال ذا أهمية فـي دنيـا المـال      ا مرجع  تمثل  معايير المحاسبة الدولية   إن

ال تكـون هـذه المعـايير متحيـزة         لعمل المحاسبي، مع مراعاة أ    للقائمين على ا  
 .ول على حساب غيرهاتستعمل لمصلحة د

وقد اكتسبت معايير المحاسبة الدولية أهميتها نتيجة لغياب التوحيد والتنسيق          
ففي ألمانيا مثال تبلغ فتـرة اسـتهالك        .  واختالفه من دولة إلى أخرى     ،المحاسبي

األصول الثابتة غير الملموسة خمس سنوات، في حين تسمح الواليات المتحـدة            
.  األصول ضمن فترة زمنية ال تتجاوز أربعين سـنة    األمريكية استهالك مثل هذه   

 أو قيمة اإلحـالل فـي       ،وفي هولندا يتم تقييم األصول الثابتة بقيمتها االقتصادية       
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. حين يتم تقييمها في الواليات المتحدة األمريكية باسـتخدام التكلفـة التاريخيـة            
 البنـود  وتسمح اليابان بعمليات تمهيد الدخل، حيث تسمح للشركات بتحميل بعض     

كيسـو   ( االستهالك والديون المعدومـة    :على قائمة الدخل بصورة اختيارية مثل     
 ).٤٧م، ص١٩٩٩وويجانت، 

 في السـنوات األخيـرة  ـ بما فيها األردنية ـ   األعمال  تشهدت منشآوقد 
 الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدوليـة      المحاسبية   بالمعايير   اهتماماَ متزايداَ 

International Accounting Standards Committee (IASC) ،ــث ــت حي  ألق
 الدوليـة   االقتصاديةالتغيرات السياسية في اآلونة األخيرة بظاللها على العالقات         

  عـدد  ونتيجة لـذلك فقـد ازداد       نحو آفاق التكامل االقتصادي،     ودعمت االتجاه 
 الدوليـة    المعايير المحاسبية  االنسجام مع  مما استوجب  ةالشركات متعددة الجنسي  
 .كأساس للعمل المحاسبي

 فقـد   االلتزام بمعايير المحاسبة الدوليـة أهميةوإيمانا من المشرع األردني ب    
لسـنة   )٢٣(  رقـم   المؤقـت  من قانون الشركات   )١٨٤(  في المادة رقم   أوجب
عن هيئـة األوراق    من تعليمات اإلفصاح الصادرة      )١٦(والمادة رقم    م،١٩٩٧
تزم جميع  الجهات بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية        ن تل أم   ٢٠٠٤ عامالمالية  

 .الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية

 وتطـوير  إعـداد  علـى  إنشـائها وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية منذ   
السادس عشر الخاص باألصول الثابتة   وكان المعيارالمعايير المحاسبية الدولية،

" Property, Plant and Equipment "  أحد المعايير التي أصدرتها هـذه اللجنـة .
حيث يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجـة المحاسـبية للممتلكـات واآلالت             
والمعدات، ويلزم بتطبيق القواعد الواردة فيه ما لم يكن هناك معيـار محاسـبي              

 .دولي يتطلب أو يسمح بمعالجة محاسبية أخرى
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 ةمشكلة الدراس
ل الثابتة في الشركات الصناعية المساهمة العامـة،        ا لكبر حجم األصو   نظر

 واإلفصاح عنهـا  ،وظهور بعض المشكالت في قياس هذه األصول وتقييمها بدقة  
في غياب األسس الواضحة التي تلتزم بها الشركات في القياس والتقييم واإلفصاح، 
 فإن مشكلة الدراسة تكمن في تحديد مدى التزام الشركات الصـناعية المسـاهمة            
العامة األردنية بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص باألصـول           
الثابتة، وتحديد ما إذا كان هذا االلتزام يتأثر ببعض المتغيرات المستقلة كصـافي             

 ودرجة التأهيل العلمي للقائمين ، وصافي المبيعات السنوية للشركة،األصول الثابتة
والتعـرف علـى    . ت وسـنوات خبـرتهم    على العمل المحاسبي في هذه الشركا     

الصعوبات التي تحد من التزام الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة            
 .بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص باألصول الثابتة

 أهداف الدراسة
فقـد  شركات الصناعية وأهميتها بالنسبة لل  األصول الثابتة   لكبر حجم   ا  نظر ، 

لدراسة للتعرف على مدى التزام الشـركات الصـناعية المسـاهمة    جاءت هذه  ا 
 معيار المحاسبة الدولي السادس عشـر الخـاص          قواعد العامة األردنية بتطبيق  

 .  وأهم المعوقات التي تحول دون االلتزام التام بمتطلباتهباألصول الثابتة

 :ويمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بتطبيـق      لتزام  مدى ا  قياس   )١

 . قواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر

 معيـار المحاسـبة الـدولي        الشركات بقواعـد   التزامما إذا كان    تحديد   )٢
 . في هذه الشركاتول الثابتةاألص  عشر يرتبط بمتغير صافيالسادس

 معيـار المحاسـبة الـدولي       قواعـد  الشركات ب  التزامما إذا كان    تحديد   )٣
 . عشر يرتبط بمتغير صافي المبيعات السنوية في هذه الشركاتالسادس
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 معيـار المحاسـبة الـدولي        الشركات بقواعـد   التزامما إذا كان    تحديد   )٤
 عشر يرتبط بمتغير المؤهل العلمي للقائمين على العمل المحاسـبي فـي      السادس

 .هذه الشركات

 معيـار المحاسـبة الـدولي        الشركات بقواعـد   التزامما إذا كان    تحديد   )٥
 عشر يرتبط بمتغير عدد سنوات الخبرة للقائمين على العمل المحاسـبي            السادس

 .في هذه الشركات

 التـزام الشـركات الصـناعية    التعرف على الصعوبات التي تحد مـن       )٦
 .شر معيار المحاسبة الدولي السادس عالمساهمة العامة األردنية بتطبيق قواعد

  الدراسةأهمية
نظرا لكون األصول الثابتة من المتوقع االحتفاظ  بها ألكثر من فترة زمنية             

 أو بقصـد تأجيرهـا وتحقيـق     ،من أجل استخدامها في إنتاج السلع والخـدمات       
حيث .  أهمية خاصة مقارنة ببقية األصول     هاؤعطااإليرادات،  فإنه من الواجب إ     

نهـا  إة من وجهة نظر الشركات الصناعية، إذ        تتمتع األصول الثابتة بأهمية كبير    
ن وجود معيار يحدد قواعـد  إتمثل المحرك الرئيسي لعمليات هذه الشركات، لذا ف  

 . تسجيلها وقياسها ومتابعتها يعد في غاية األهمية

من هنا جاءت أهمية المعيار المحاسبي السادس عشر لتنظـيم العمليـات            و
لتزام بتطبيق قواعد هذا المعيار من قبل       الخاصة بهذه األصول، وأهمية قياس اال     

 .الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

 ةفرضيات الدراس
اإلطار النظري  والدراسات السابقة ولإلجابة علـى التسـاؤالت          بناء على   

 :على النحو التالي صياغة الفرضيات ، يمكنالتي تم طرحها في مشكلة الدراسة
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  الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة       ال تلتزم  :الفرضية األولى 
 .الخاص باألصول الثابتة عشر معيار المحاسبة الدولي السادسبقواعد 

 عالقة ذات داللة إحصائية بين صافي األصـول         دال توج : الفرضية الثانية 
 ومدى التزامها بقواعـد     ،الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية    الثابتة في   
 .الخاص باألصول الثابتةاسبة الدولي السادس عشر معيار المح

 عالقة ذات داللة إحصائية بين صـافي مبيعـات       دال توج  :الفرضية الثالثة 
 ومدى التزامهـا بقواعـد معيـار        ،الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية    

 .الخاص باألصول الثابتةالمحاسبة الدولي السادس عشر 

المؤهـل العلمـي    عالقة ذات داللة إحصائية بـين       ال توجد    :الفرضية الرابعة 
 ،الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة       للقائمين على العمل المحاسبي في    

  .الخاص باألصول الثابتةبقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر ومدى التزامها 

 عـدد سـنوات   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين         :الفرضية الخامسة 
الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة    الخبرة للقائمين على العمل المحاسبي في     

الخـاص  بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر       ومدى التزامها    ،األردنية
 .باألصول الثابتة

 الشركات الصـناعية     تحد من التزام   ال توجد صعوبات   :الفرضية السادسة 
 الخـاص   السادس عشر يار المحاسبة الدولي     مع بقواعدالمساهمة العامة األردنية    

 .باألصول الثابتة

ومن الجدير بالذكر أنه تم أخذ صافي األصول الثابتة وصـافي المبيعـات             
ن متغير صافي األصول الثابتة يعد المتغير األساسي عند         إكمتغيرين مستقلين، إذ    

صـول  الحديث عن معيار األصول الثابتة، فمن المتوقع أنه كلمـا زاد حجـم األ    
 االهتمام بتطبيق قواعد تحكم قيـاس األصـول الثابتـة وتقييمهـا             ازدادالثابتة  
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 عنها، مما يعني ازدياد االهتمام بتطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي           واإلفصاح
كما أن صافي المبيعات يتوقع أن يرتبط بصافي األصول الثابتة،          . السادس عشر 

كات يفتـرض أن تـرتبط بحجـم صـافي         ن القوة اإليرادية والتشغيلية للشر    إإذ  
األصول العاملة والتي منها األصول الثابتة مما يستوجب االهتمام بتطبيق قواعد           

 .   معيار المحاسبة الدولي السادس عشر

 هامجتمع الدراسة وعينت
تكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة           

 .  م٢٠٠٤شركة في نهاية عام ) ٨٤( عددها والبالغ المدرجة في بورصة عمان

 :وقد وضع الباحثان الشرطين التاليين الختيار عينة الدراسة
 .ردني أحجم صافي األصول الثابتة للشركة عن خمسة ماليين دينار ال يقلأ -١
ن يكون قد مضى على تأسيس الشركة عشر سنوات على األقل فـي              أ -٢

 . م٢٠٠٤نهاية عام 

 انطبق عليهـا الشـرطان السـابقان   م عينة الدراسة ممن  وعليه فقد بلغ حج   
ن للشركات الصناعية إلى أن هذه الشـركات        يويعود اختيار الباحث  . شركة) ٢٧(

 . هي األكثر استخداما لألصول الثابتة مقارنة مع غيرها من الشركات

 أساليب جمع البيانات
ت العلميـة   لى األبحاث والدراسات المنشورة في الدوريات والمجال      إإضافة  

فقد قام الباحثان بالرجوع إلـى التقـارير الماليـة         ذات الصلة بموضوع البحث،   
م ٢٠٠٤-٢٠٠٢لألعـوام   السنـوية الصـادرة عن الشركات عينـة الدراسـة         

الستخراج البيانات المتعلقة بإجمالي األصول الثابتة وحجم المبيعات السنوية لهذه          
لـى اإلطـار    إستناد  اللهذه الدراسة با   خاصة   ةكما قاما بتطوير استبان   . الشركات

النظري ونتائج الدراسات السابقة وتم توزيعها على األفراد المعنيـين باإلجابـة            
 .)١( الملحق ،ستالمها باليدا وأعيد ،عليها
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وتكونت االستبانة من ثالثة أقسام، هدف األول منها إلـى جمـع بيانـات              
المؤهـل العلمـي،     (سـتبانات الديموغرافية عن األشخاص المجيبـين علـى ا       

، )التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، عدد سنوات الخبرة في العمـل الحـالي           
 ةوذلك لالطمئنان إلى توفر المعرفة الالزمة لدى المجيبين بمحتويـات االسـتبان           

، إضافة إلى قياس تأثير بعض هذه المتغيرات علـى          وقدرتهم على إجابة أسئلتها   
 . بمعيار المحاسبة الدولي السادس عشر-ةموضع الدراس-مدى التزام الشركات 

التزام الشركات الصناعية المساهمة مدى لى قياس إأما القسم الثاني فقد هدف 
العامة األردنية بمتطلبات معيار المحاسبة السادس عشر، وذلك من خالل تجزئته           

 . بعدة أسئلةو من العناصر مقاسة كال منها بمجموعةمجموعات تسع إلى 

الثالث من االستبانة إلى قياس أهم الصعوبات التي تحـد مـن      وهدف القسم   
بمتطلبات معيـار المحاسـبة   األردنية التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة     

 . السادس عشر

 واألسئلة المخصصة لقياس كل متغير مـن        ،ويمكن تلخيص أقسام االستبانة   
 ).١(متغيرات الدراسة في الجدول 

ستبانة بشكل يسـاعد علـى   المن اوالثالث  الثاني  ين صياغة القسم  توقد تم 
إلى حد كبير   موافق  ( عتمد مقياس ليكرت بدرجاته الخمس    اسهولة القياس، حيث    

إلى موافق  ، إلى حد قليل، موافقموافق إلى حد متوسط،  إلى حد كبيرجدا، موافق
 .على التوالي) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(ابات الدرجات وأعطيت هذه اإلج) حد قليل جدا
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 .أقسام االستبانة واألسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة .)١(جدول 

 أقسام االستبانة
 

 المتغير
األسئلة 

التي تقيس 
 المتغير

 القسم
  األول

 

 المؤهل العلمي
 التخصص العلمي
 المستوى الوظيفي

 عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 

 )٧-٥( بيانات عن االعتراف باألصول الثابتة وقياسها الجزء  األول
 )١٠-٨( بيانات عن مكونات تكلفة األصول الثابتة الجزء  الثاني
 )١٣-١١( بيانات عن التصنيع الداخلي لألصول الثابتة الجزء  الثالث
 )١٨-١٤( بيانات عن استبدال األصول الثابتة الجزء  الرابع

 )٢٥-١٩( بيانات عن النفقات الالحقة لحيازة األصول الثابتة الخامسالجزء  
 )٣٩-٢٦( بيانات عن إعادة تقييم األصول الثابتة الجزء السادس
 )٤٩-٤٠( بيانات عن استهالك األصول الثابتة الجزء السابع
بيانات عن توقـف األصـول الثابتـة عـن           الجزء الثامن

 االستخدام واستبعادها
)٥١-٥٠( 

 )٧١-٥٢( بيانات عن اإلفصاح عن األصول الثابتة الجزء التاسع

 
 
  

 القسم
 يالثان

 األجزاء
  التسعة

مدى التزام الشركات الصناعية بقواعد معيار      
 المحاسبة الدولي السادس عشر بصفة عامة

)٧١-٥( 

 القسم
 الثالث

الصعوبات التي تحد من التـزام الشـركات        
الصناعية المساهمة العامة األردنية بقواعـد       

 ار المحاسبة الدولي السادس عشرمعي

)٧٨-٧٢( 

عند تحليل النتائج، وتـم إعطـاء       ) ٣(وقد اعتمد الوسط الحسابي الفرضي      
األفـراد المجيبـين علـى      الوزن النسبي وفق المقياس التالي لمتوسط إجابـات         

 والتي تقـيس مـدى      . من اإلستبانة   والثالث  الثاني ينالعبارات الواردة في القسم   
معيـار المحاسـبة الـدولي السـادس عشـر      بقواعد   الصناعية   الشركاتالتزام  

 :والصعوبات التي تحد من االلتزام بها
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 الوزن النسبي الوسط الحسابي

 التزام إلى حد كبير جدا ٥ - ٤,٢٥أكثر من 

 التزام إلى حد كبير ٤,٢٥ - ٣,٥أكثر من 

 التزام إلى حد متوسط ٣,٥ - ٢,٧٥أكثر من 

 م إلى حد قليلالتزا ٢,٧٥ ـ ٢أكثر من 

 التزام إلى حد قليل جدا  فأقل٢

ـ      الوالختبار مدى مصداقية نتائج ا      هاستبانة واالرتباط بين أسئلتها تم عرض
والمهنيـين   في األقسـام المحاسـبية   على مجموعة من الزمالء أساتذة الجامعات 

 بهـدف تحكيمهـا وإبـداء       األقسام المحاسبية في بعض الشركات    المختصين في   
لـى اسـتخدام تحليـل      إول سالمة صياغتها وترابط فقراتها، إضـافة        آرائهم ح 
 لحساب معامل ارتباط ألفا كرونباخ Reliability analysis )ةاالعتمادي (المصداقية

ة المقبولـة   عن النسـب  نها تزيد   إريبا، وحيث   تق) ٨١,٣(وتبين أن قيمته تعادل     
)٦٠) (Amir and Sonderpandian,  2002 (عتماد نتائج امكانية فإن ذلك يعني إ

 .لى مصداقيتها في تحقيق أهداف الدراسةإ واالطمئنان  ،االستبانة

 الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع تقيـيم األصـول الثابتـة             

ن لم يقعا على دراسة تتناول قياس مدى التـزام          يوأسس استهالكها، إال أن الباحث    
نية بتطبيق قواعد معيار المحاسـبة الـدولي السـادس          الشركات الصناعية األرد  

 :عشر، ويمكن عرض الدراسات السابقة على النحو التالي

بهـدف  ) م١٩٩٧عبدالرحيم وآخرون،    ( عبدالرحيم وآخرون  دراسة قام بها  
وتقيـيم   لكويتية لقياس اختبار مدى اتفاق السياسات المالية التي تطبقها الشركات ا        

قد توصل الباحثون   و .قضي به المعايير المحاسبية الدولية    األصول الثابتة مع ما ت    
ن الممارسات المحاسبية الفعلية للشركات الخاضعة أ: إلى العديد من النتائج، أهمها  
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 مما يؤثر   ، معايير المحاسبة الدولية   تتفق في جوانب عدة مع متطلبات      للدراسة ال 
صـعوبة تطبيـق    بعض الشركات أن    ترى  و،  على قياس وتقييم األصول الثابتة    

علـى فهـم     المعايير المحاسبية الدولية يرجع إلى عدم توافر المحاسبين القادرين        
 .وتطبيق هذه المعايير

تعـديل إهـالك     ": في دراسته بعنوان  ) م١٩٩٨الربيدي،   ( الربيدي ويرى
ن تعديل مصروف اإلهالك وفقا     إ" األصول الثابتة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية     

بة الدولية سيؤدي إلى قياس كل مـن اإليـرادات والمصـروفات      لمعايير المحاس 
وأن تقيـيم العقـارات والمعـدات       . بوحدات نقدية متجانسة في قوتها الشـرائية      

 واحتساب إهالكها على أساس التكلفة التاريخية يعتبر مالئمـا عنـدما            ،والمباني
 .تكون مستويات األسعار ثابتة

ل دراسته لمدى توافق أسـس      من خال ) م  ٢٠٠٤الرضا،  ( الرضا  وتوصل  
) ٢٨٧( إهالك األصول الثابتة بموجب أسس النظام المحاسبي الموحد السـوري         

مع معايير المحاسبة الدولية إلى عدم توافق هذه األسس مع مـا نصـت عليـه                
معايير المحاسبة الدولية الخاصة بإهالك األصول الثابتة، وأن التـزام شـركات            

تصادي بتطبيق قسط إهالك عن األصول اإلنتاجيـة    القطاع العام ذات الطابع االق    
من القسط األساسـي    ) ٥٠(المستهلكة دفتريا والتي مازالت قيد التشغيل بمعدل        

 . يخل بمبدأ االستمرارية وقابلية المقارنة والقياس الموضوعي

أن إعادة تقييم األصول الثابتة ) Aboody, et al., 1998 ( عبودي وآخرونويؤكد
ر المحاسبية الدولية في الشركات البريطانية يعـد وسـيلة لقيـاس األداء             وفقا للمعايي 

 . ومنحها ميزة تنافسية في االنتشار في األسواق العالمية،المستقبلي لهذه الشركات

خذ ؤن  تأ يجب إلى أن هناك عدة عوامل) Maloain, 2001 ( مالوينويشير
 عمر اإلنتـاجي لألصـل،  ال :في االعتبار عند تحديد سياسة األصول الثابتة وهي       

الخبـرة السـابقة،    و رأي الخبراء، و سياسة اإلهالك، و ،اإلصالحاتالصيانة و و
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خذ بعـين  ؤ تالتي عواملالتطور التكنولوجي من أهم ال    كما يؤكد على أن      ،التنبؤو
 . عند احتساب العمر اإلنتاجي لألصول الثابتةاالعتبار

 مفهـوم  المقارنة بين من خالل) Hermann, et al., 2002 ( هيرمانوتوصل
 والمعدات بنـاء علـى      واآلالت للممتلكات التاريخية   التكلفة مفهوموالقيمة العادلة   

 القيمة العادلـة    فهومماستخدام   أن    إلى ،الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية   
 بناء على    كأساس في التقييم   كلفة التاريخية تفوق ال ي والمعدات   واآلالت للممتلكات

 أوصت هذه الدراسـة بـأن تسـتفيد      و. وعية للمعلومات المحاسبية  الخصائص الن 
عتبـار  اال من خـالل إعـادة       من التطبيقات المحاسبية الدولية   واليات المتحدة   ال

 كما هو معمول بـه فـي دول       والمعدات واآلالت للممتلكات القيمة العادلة    لمفهوم
 .أخرى من العالم

بيقات المحاسـبية فـي   أن التط) ٩٥ و ٩٤: م٢٠٠٢الصيح،  (ويرى الصيح   
 معايير المحاسبة الدولية على الرغم من أن بعـض هـذه            قد تتبنى الدول النامية   

مشيرا إلى أنه ال    . المعايير قد ال تتفق مع بعض المتطلبات البيئية في هذه البلدان          
ر من قيام الدول النامية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ريثما تعد معـايير             رض

ى مستوى الدول النامية، أو على مستوى المجموعات اإلقليميـة          محاسبية إما عل  
. لـخ إ …فيها كالمجموعة العربية، والمجموعة اإلسـالمية، والـدول اإلفريقيـة       

وسيؤدي وجود هذه المعايير إلى دعم المركز التفاوضـي لهـذه الـدول لـدى               
)IASC (           ـ ة، عند مشاركة ممثلي تلك الدول في إعداد المعايير المحاسـبية الدولي

 .كما سيدعم موقفها في تعاملها مع المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسية

 مستوى اإلفصاح فـي الشـركات المسـاهمة السـعودية            عن وفي دراسة 
عنـد مقارنتـه    ) م٢٠٠٣الهواوي،  ( الهواوي   الواقع والتحديات، يشير  : المتداولة

ي السادس عشر إلـى     لمعيار األصول الثابتة السعودي مع معيار المحاسبة الدول       
المعالجـة  : أن هناك نقاط اتفاق بين المعيارين في العديد من المتطلبـات، مثـل            
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الوصف العام لبنود األصـول      و ،المحاسبية المتعلقة بمعالجة بنود األصول الثابتة     
بيـان   و أساس القياس المستخدم في القوائم المالية لبنود األصول الثابتة        والثابتة،  

القيود المفروضة علـى    والثابتة خالل الفترات المعروضة،     حركة بنود األصول    
األثر الناتج من األصول الثابتة علـى الـدخل للفتـرات           وبنود األصول الثابتة،    

التأثيرات الهامة على بنـود األصـول الثابتـة خـالل الفتـرات             والمعروضة،  
ر في حين كان معيار األصول الثابتة السعودي أكثر تشددا من معيـا  . المعروضة

أسباب العـدول فـي     : المحاسبة الدولي السادس عشر في متطلبات أخرى، مثل       
اآلثار المترتبة علـى  ومعالجة األصول الثابتة عن الطريقة التي يتطلبها المعيار،        

 .التغير عن تطبيق طريقة المعيار

من خالل دراسته الميدانية، التـي      ) م٢٠٠٣الهواوي،   ( الهواوي كما توصل 
لى مؤشر لدرجة التزام الشـركات المسـاهمة السـعودية          هدفت إلى الوصول إ   

المتداولة في تطبيق مستوى اإلفصاح المطلوب لكل معيار من معايير المحاسـبة            
السعودية من خالل أخذ عينة عشوائية من القوائم المالية المنشـورة للشـركات             

ته شركة تمثل ما نسب   ) ١٥(م مكونة من    ٢٠٠٢المساهمة السعودية المتداولة لعام     
)٢٥ (       من الشركات الستين المتداولة التي تطبق معـايير المحاسـبة السـعودية

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إلى أن المتوسـط الحسـابي            
البسيط لدرجة التزام الشركات المساهمة السعودية المتداولة بمسـتوى اإلفصـاح     

 ).٧٣(الخاص بمعيار األصول الثابتة السعودي يبلغ 

في دراسته لمعايير المحاسبة والمراجعـة      ) م٢٠٠٤جمعة،   ( جمعة كما أكد 
 علـى   ،لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث مالءمتها وفعاليتهـا          

ضرورة أن يتم االلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تم وضعها فـي تلـك              
 بيئة دول الخليج العربيـة، إذ       مة وفعالية لمتطلبات  ء والتي تكون أكثر مال    ،الدول

 .تأخذ بعين االعتبار الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية لهذه الدول
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إلى أن مصداقية أسواق المال تتعزز مـن        ) م٢٠٠٥بهجت،  (بهجت  ويشير  
خالل اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات التي يتم تداول أوراقها المالية           

كما تتعزز  . رة الكافية وفي الوقت المناسب ودون تأخير      في أسواق المال بالصو   
 وموضـوعي يراجـع     المصداقية من خالل وجود طرف ثالث مستقل ومؤهـل        

ة التي تقدم للمستثمرين في أسواق المال ويبـدي رأيـه فيهـا،       المعلومات الرئيس 
وهذا هو الدور الذي تلعبه مهنة المحاسبة والمراجعة في أسواق المال وتعزيـز             

مؤكـدا علـى ضـرورة االلتـزام بالمعـايير          . يتها وبالتالي استقرارها  مصداق
المحاسبية، مشيرا إلى أن اإلفصاح المحاسبي يتأثر بكمية ونوعيـة المعلومـات            

 ك المعلومات المكملة التـي تجعـل       وكذل ،التي تطلبها معايير المحاسبة كحد أدنى     
يـد مـن المعلومـات    القوائم المالية غير مضللة والتي يمكن أن تشتمل على العد        

 ونتائج أعمال المنشـأة     ،المالية وغير المالية التي تسهل فهم حقيقة المركز المالي        
وتزويد مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات التي تمكنهم مـن اتخـاذ قـرارات             

ويصل في نهاية ورقتـه إلـى موضـوع األزمـات الماليـة             . اقتصادية رشيدة 
 من هذه الدروس المسـتفادة أهميـة االلتـزام        والدروس المستفادة منها ليؤكد أن    

 ويزيد مـن    ،بمعايير المحاسبة باعتبارها اإلطار العام الذي ينظم مهنة المحاسبة        
   . أهميتها في االقتصاد الوطني

وعلى الصعيد المحلي، فقد أولى المشـرع األردنـي موضـوع المعـايير             
من قانون الشركات   ) ١٨٤(المحاسبية الدولية أهمية خاصة، حيث جاء في المادة         

 : وتعديالته ما يليم١٩٩٧لسنة ) ٢٣(المؤقت رقم 
 يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفـظ سـجالتها            )أ

 . ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة
 يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات الالزمة          )ب

صولها المتعارف عليهـا بمـا يحقـق       أان تطبيق معايير المحاسبة الدولية و     لضم
 . هداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميهاأ
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 ، تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدوليـة المتعـارف عليهـا           )ج
 . والمعتمدة من الجهات المهنية المختصة

صادرة عن هيئـة األوراق     من تعليمات اإلفصاح ال   ) ١٦(كما نصت المادة    
م على وجوب اعتمـاد معـايير المحاسـبة الدوليـة           ٢٠٠٤ عام    األردنية المالية

 وأن علـى جميـع الجهـات        ،الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدوليـة      
    .الخاضعة لرقابة الهيئة إعداد بياناتها المالية وفقا لهذه المعايير

 اإلطار النظري
يير المحاسبية إلى المؤتمرات الدوليـة للمحاسـبين،        تعود فكرة تدويل المعا   

م ثـم توالـت     ١٩٠٤حيث انعقد أول هذه المؤتمرات في مدينـة لـويس عـام             
المؤتمرات الدولية للمحاسبين لمناقشة وضع مهنة المحاسبة إجمـاال والمعـايير           

يس سـنة   ويمثل المؤتمر الدولي التاسع المنعقد فـي بـار        . المحاسبية خصوصا 
تدويل المعايير المحاسبية، إذ تمخض عنـه تشـكيل         لحاولة جادة   م أول م  ١٩٦٧

) ICCAP(اسبة  هيئة عمل دولية، أوصت بتشكيل لجنة التعاون الدولي لمهنة المح         
)International Coordination Committee for Accounting Profession( وهذه ،

 IASC ()International(األخيرة أقرت إنشاء لجنة المعايير المحاسبية الدوليـة  

Accounting Standards Committee  (  ــان ــي نيس ــل(ف م ١٩٧٣) أبري
)Rueschhoff, 1976: 144-145.(  

ليسـت  ) IASC(ومن الجدير بالذكر أن لجنة المعايير المحاسـبية الدوليـة           
الهيئة الوحيدة التي تعمل على إعداد المعايير المحاسبية لتطبيقها على المسـتوى            

ناك العديد من الهيئات التي تعمل على إعداد المعايير المحاسـبية     ن ه إالدولي، إذ   
المجموعـة   :سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي نذكر منها على سبيل المثال  

المنظمة الدولية للتعاون والتطوير و ،)EC) (European Community(األوروبية 
ــادي   OECD) (Organization of Economic and Co-Operation(االقتص
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Development( ،مجلس اتحاد المحاسـبين الـدولي   و)IFAC) (International 

Federation of Accountants Committee(، جمعية المحاسبة لـدول أمريكـا   و
اتحاد محاسـبي  و ،)IAA) (Inter-America Accounting Association(الالتينية 

 CAPA) (Confederation of Asian and Pacific(آســيا والباســفيك  

Accountants(، اتحاد المحاسبين اآلسـيويين  و)AFA) (Asian Federation of 

Accountants(، االتحاد العربي للمحاسبين والمراجعين العربو. 

هيئة خاصة مستقلة تعمل على توحيد المبـادئ المحاسـبية          ) IASC(وتمثل  
 فـي مختلـف دول    منشآت األعمالاسطةالمستخدمة في إعداد البيانات المالية بو  

 مـن قبـل   م١٩٧٣وقد أنشئت في حزيران من سـنة  ). IASC, 1996:7(العالم 
الهيئات المهنية في كل من استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابـان والمكسـيك             

 ,Mackenzie(وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والواليات المتحدة األمريكيـة  

 عضوا ومائة هيئة محاسبية من      ثمانية عشر ، وقد بلغ عدد أعضائها      )1976:137
 يعملـون فـي مختلـف     يمثلون ما يربو على مليون محاسب  وثمانين دولة،  سبع

القطاعات الصناعية والتجارية والتعليم المحاسبي ومهنة المحاسـبة والوحـدات          
 ).Pacter, 1996:1(الحكومية 

ول أن هناك العديـد     أما عن دواعي إعداد المعايير المحاسبية الدولية، فيمكن الق        
ظهـور وتزايـد    : من العوامل التي دعت إلى إيجاد المعايير المحاسبية الدولية، منها         

 ونمو أسواق المال العالمية، وتزايد حجم التجارة العالميـة،  ،الشركات متعددة الجنسية  
هذا فضال عن األثر اإليجابي لهذه المعايير في تسـهيل مقارنـة البيانـات الماليـة                

 ، وانسيابية االسـتثمار بـين البلـدان       ،كلفة معالجة المعلومات المحاسبية   توتخفيض  
 والتقليل من فرص التالعب بنتـائج       ،وحماية المستثمرين في أسواق المال الخارجية     

 ومـن ثـم     ، وزيادة ثقة المستخدمين في البيانات الماليـة       ، والمركز المالي  ،األعمال
 وتسهيل إجراءات إدراج    ،م الشركات توفير فرص متكافئة لتحديد أسعار عادلة ألسه      

 ).٨٦:م٢٠٠٢الصيح، (أسهم تلك الشركات في مختلف األسواق 
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تبين الحاجة التي عددا من العوامل ) Douban, 1994: 43-44(  دوبانويورد
تضييق االختالف والتنوع في المعالجـات       :إلى المعايير المحاسبية الدولية، منها    

حماية المسـتثمرين فـي األسـواق الماليـة         و،  المحاسبية المتبعة في الشركات   
، خلق بيئة أعمال متحدة وتسهيل التجارة الدولية واالسـتثمار فيهـا          و،  الخارجية

 المساعدة في تحقيق المقارنة بين البيانات المالية للشركات المحليـة والدوليـة           و
 .وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في مصداقيتها

) GAAP(بادئ المحاسبية المتعارف عليهـا   وتعرف األصول الثابتة وفقا للم    
 وتصنف بأنها طويلة األجـل       ،على أنها األصول التي تستخدم في مجال اإلنتاج       

 .)Barry, et al., 2002 ( دقة المستقبلية ويمكن قياسها بالمنافعوتعمل على زيادة 

ورغم عدم اشتراط معايير المحاسبة الدولية استخدام طريقة معينـة السـتهالك       
صول الثابتة، إال أنها تشترط أن تكون طريقة االستهالك المستخدمة منتظمـة، أي          األ

أن الثبات في استخدامها يعتبر أمرا ضروريا دون اعتبار لمستوى ربحية الشـركة،             
 .وذلك حتى تتوافر إمكانية المقارنة لنتائج أعمال الشركة من فترة إلى أخرى

وسة من المعالجات التي ركـزت      األصول الثابتة الملم  عن   المحاسبةوتعتبر  
 وهذا المعيار هو    ، حيث أفردت لها معيارا مستقال     ،معايير المحاسبة الدولية عليها   

 عن الممتلكات معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص بالمعالجة المحاسبية         
 .Property, Plant, and Equipmentواآلالت والمعدات 

ولي السادس عشر في شـهر آذار عـام         وقد تم اعتماد معيار المحاسبة الد     
م تم تعـديل المعيـار كجـزء مـن          ١٩٩٣م، وفي كانون األول من عام       ١٩٨٢

م تـم تعـديل     ١٩٩٨وفي حزيـران    . مشروع مقارنة البيانات المالية وتحسينها    
، )م١٩٩٣المعـدل عـام     (مختلف فقرات معيار المحاسبة الدولي السادس عشر        

ل للبيانات الماليـة السـنوية التـي تغطـي       بحيث يصبح هذا المعيار نافذ المفعو     
 .م وما بعد هذا التاريخ١٩٩٩الفترات التي تبدأ في األول من حزيران 
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وتضمنت فقرات معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص باألصـول         
 والجوانب المختلفة فيمـا يتعلـق       ،فقرة تناولت الهدف من إصداره    ) ٦٨ (الثابتة

إظهار  وكيفية   ،ل به األصول الثابتة مبدئيا عند اقتنائها      بالمبلغ الذي يجب أن تسج    
التغيرات في القيمة بعد حدوث التملك في الحسابات، والمسائل المتصلة بكل مـن   

 . أو االنخفاضات المحتملة منها بسبب نقص قيمتها،الزيادة في القيمة

ومن أبرز قواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر كمـا جـاءت فـي          
 : المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية ما يليمعايير

 . وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات واآلالت والمعداتإلىيهدف المعيار  *
يجب تطبيق هذا المعيار في المحاسبة عن الممتلكات واآلالت والمعدات وذلك  *

 .عالجة محاسبية أخرىما لم يوجد معيار محاسبي دولي آخر يتطلب أو يسمح بم

 :حدد المعيار الممتلكات واآلالت والمعدات بأنها األصول الثابتة الملموسة التي *
جل استخدامها في إنتاج السلع والخـدمات، أو        أيحتفظ بها المشروع من      -

 .بقصد تأجيرها للغير أو ألغراض إدارية

 . من فترة زمنيةأكثرمن المتوقع استخدامها خالل  -

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي يتم االعتراف          أن يجب   *
 .بها كموجودات على أساس تكلفتها

الممتلكات واآلالت والمعدات من سعر شرائه تتكون تكلفة أي بند من بنود  *
 ،بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات وضرائب الشراء غير المسـتردة           

 في حالة التشغيل جاهزا لالستخدام في       األصلع   تكاليف مباشرة متكبدة لوض    وأية
 .أخرى خصومات وأيالغرض المحدد له بعد استبعاد الخصم التجاري 

 وتكاليف بـدء  ،ال تعتبر التكاليف اإلدارية والتكاليف غير المباشرة العامة  * 
لم تكـن ضـرورية     وتكاليف ما قبل اإلنتاج من مكونات تكلفة األصل ما      ،العمل
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 أن أما خسائر التشغيل األولية المتكبـدة قبـل          ، حالة التشغيل  لوضع األصل في  
 .يحقق األصل مستوى األداء المخطط له فيتم االعتراف بها كمصروف

ال يدخل ضمن تكلفة األصل المصنع داخليا المبالغ غير العادية الناتجـة            * 
 .اإلنتاج مواد مستهلكة في أية أو األجورمن تلف المواد أو 

 من الممتلكات واآلالت والمعدات عـن       أصللحصول على    يتم ا  أنيمكن  * 
 العمـل ولـه   ةطريق تبادله مع بند مشابه من األصول من حيث االستخدام وخط   

 يباع بند الممتلكات واآلالت والمعـدات مقابـل     أنكما يمكن   .  مشابهة ة عادل ةقيم
لم  كسب اإليراد    ة عملي أن هاتين الحالتين، بما     يفو.  مشابه أصلحصة ملكيه في    

وعوضا عن ذلـك تكـون   . تتحقق بالكامل فال يعترف بمكسب أو خسارة العملية   
ـ             ةكلفت ن أ األصل الجديد هي نفس القيمة المرحلة لألصل المتنازل عنه، علمـا ب

 هناك انخفاضا فـي قيمـه       أنالقيمة العادلة لألصل المستلم قد توفر الدليل على         
 األصل المتنازل   ةخفيض قيم وفي مثل هذه الحاالت يجب ت     . األصل المتنازل عنه  

 األصول فيما يتعلق بتبادل     أما. عنه وتسجيل األصل الجديد بهذه القيمة المنخفضة      
 والتـي  ، المستلملألصل بالقيمة العادلة األصلالثابتة غير المتشابهة، فتقاس تكلفة   

 . يعادلهماأو  المتنازل عنه معدلة بمبلغ النقدية لألصلتعادل القيمة العادلة 

اف النفقات الالحقة العائدة لبند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات          تض *
 ينشـأ  أن كان  من المحتمـل     إذا ،التي تم االعتراف بها للقيمة الدفترية لهذا البند       

عن تلك المنفعة منافع اقتصادية للمنشأة في المستقبل تزيد عـن تلـك المنـافع                
 ويجب االعتراف بأيـة  نفقـات        ،بندالمقدرة وفقا لمعايير األداء األصلي لذلك ال      

 . كمصروفات تحمل للفترة التي حدثت فيهاأخرىالحقة 

 إعادةنه يجب   إ ف ،عندما يعاد تقييم أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات       * 
 .لصنف الذي ينتمي إليه البند المعاد تقييمهلتقييم كامل 
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 تضاف  أنقييم، يجب    الت إلعادة نتيجة لألصلعندما تزداد القيمة الدفترية     * 
 التقيـيم، ولكـن يجـب       إعـادة  حقوق المالكين تحت عنوان فائض       إلى الزيادة

 في حدود ما اعترف به كمصروف سـابق        التقييم كدخل    إعادة بزيادةاالعتراف  
 .األصل التقييم لنفس إعادةنتيجة النخفاض في 

 يجـب   التقييم فانـه إلعادة نتيجة الدفترية األصل ةعندما يتم تخفيض قيم   * 
 التقيـيم  ةعـاد إ تخفيض   أيولكن يجب تحميل    . االعتراف بالتخفيض كمصروف  

 به في الحدود التي ال يتجاوز فيها التخفيض المبلغ المحتفظ به في فائض              المتعلقة
 .األصل التقييم بخصوص ذلك إعادة

يجب توزيع القيمة القابلة لالستهالك لبند الممتلكات واآلالت والمعـدات          * 
 االستهالك نمـط    ة تعكس طريق  أن ويجب   ،مة خالل حياته اإلنتاجية   بطريقه منتظ 

 ويجب االعتراف باستهالك كل    ،استخدام المشروع للمنافع االقتصادية في األصل     
 طريقة  بإتباع فيما يتعلق بطرق االستهالك، فلم يلزم المعيار         أما . كمصروف ةفتر

يقة التي تستخدم مـن   الطر تباعاة، ولكن أوجب    أمحددة بل ترك ذلك لتقدير المنش     
وجب المعيار اإلفصاح   أ تم تغيير طريقة االستهالك، فقد       وإذا. فترة مالية ألخرى  

 .ثر ذلك على القوائم الماليةأعن ذلك مع ذكر أسباب التغيير، وبيان 

يجب شطب أي بند من الممتلكات واآلالت والمعـدات مـن الميزانيـة             * 
 وعندما ال يتوقع الحصول علـى أي  ،العمومية عند استبعاده أو سحبه من الخدمة  
 .منافع اقتصادية مستقبلية من البند المستبعد

يجب تحديد المكاسب أو الخسائر الناتجة عن توقف استخدام أو اسـتبعاد            * 
 واالعتراف بهذه المكاسب أو الخسائر      ،بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات     

 . كدخل أو كمصروف في بيان الدخلإما

إلفصاح في البيانات المالية لكل صنف مـن الممتلكـات واآلالت           يجب ا * 
 :والمعدات عما يلي
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 .أسس القياس المستخدمة لتحديد إجمالي  القيمة الدفترية -
 .طرق االستهالك المستخدمة -

 .األعمار اإلنتاجية أو معدالت االستهالك المستخدمة -

 . الفترة ونهايتهاإجمالي القيمة الدفترية ومجمع االستهالك في بداية -

 . واستهالكهااألصول واالستبعاد في قيمة اإلضافات -

 .األصلالضمانات المقدمة لاللتزامات الناشئة في االقتراض لتمويل شراء  -

 .إزالتها بعد األصولالسياسات المحاسبية المتعلقة بالتكاليف المقدرة لترميم موقع  -

 .ثابتة الاألصول المستخدم إلعادة تقييم األساس -

 . الثابتة المتوقفة عن العمل مؤقتااألصول -

 . قيد االستخدامما زالت المستهلكة بالكامل والتي األصول لقيمة اإلجماليالمبلغ  -

 . الموقوفة عن العمل بانتظار بيعهااألصولالمبلغ المسجل بقيمة  -

 ،ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول العربية قد وضعت معايير خاصة بهـا    
صادرة عـن   خاصة بها    المملكة العربية السعودية، حيث توجد لديها معايير         مثل

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومن هذه المعايير معيار األصول الثابتـة           
وقـد  . هـ والمقابل لمعيار المحاسبة الدولي السادس عشـر       ١٤٢٢عام   الصادر

 السعودي إلى وجـوب     من معيار األصول الثابتة   ) ١٣٩-١٢٩(أشارت الفقرات   
 :اإلفصاح عن

 السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس وإثبات األصول الثابتة وعرضها          -
 .في القوائم المالية

 . طرق االستهالك المستخدمة-
 .ستهالكاتهاا األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة ومعدل -
 . التغيرات في القيمة الدفترية التي حدثت خالل الفترة المالية-
 . األصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود-
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 األصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما فـي ذلـك طبيعـة              -
 .وقيمة الضمان

 ).قيد اإلنشاء( قيمة األصول الثابتة قيد اإلنشاء مع إيضاح طبيعتها -
 .لحيازة أصل ثابت قيمة االلتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة -
 . التغير في طريقة االستهالك وأثره واألسباب التي أدت إليه-

 إذا قررت المنشأة استبعاد أصل من أصولها الثابتة فيتعين أن تفصح عن             -
 .نوع وصافي القيمة الدفترية لألصل المقرر استبعاده وتاريخ قرار االستبعاد

 .ل رسملتها تكاليف تمويل األصول الثابتة المرسملة ومعد-

 أساليب تحليل البيانات
ستخدام األسـاليب   األغراض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم        

 :اإلحصائية التالية

 واالنحـراف   ،تم إيجاد الوسط الحسابي   حيث  : أساليب اإلحصاء الوصفي  * 
األفـراد   ونسبة التأثير للتعرف علـى خصـائص         ،المعياري ومعامل االختالف  

 . ومدى تشتت اإلجابات أسئلة االستبانةالمجيبين على

تم استخدام هذا االختبار لفحص إمكانية قبول أو رفـض          : T-testاختبار  * 
الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة      فرضيات الدراسة التي تقيس مدى التزام       

 .معيار المحاسبة الدولي السادس عشربقواعد األردنية 

تم استخدام هـذا االختبـار    ): one way anova( اختبار التباين األحادي * 
 وحجـم المبيعـات السـنوية فـي الشـركات           ،لبيان أثر صافي األصول الثابتة    

الصناعية المساهمة العامة األردنية على االلتزام بقواعد معيار المحاسبة الـدولي          
 .السادس عشر
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تم استخدام هذا االختبار لبيان أثر المتغيـرات        ): X2(اختبار كاي تربيع     *
 وعدد سـنوات    ،المؤهل العلمي (لشخصية لألفراد المجيبين على أسئلة االستبانة       ا

 .على االلتزام بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر) الخبرة

 ختبار الفرضياتاستبانة والتحليل إجابات ا
 :بعد تحليل البيانات في ضوء أهداف الدراسة وفرضياتها تم التوصل إلى ما يلي

 :اد المجيبين على أسئلة االستبانةخصائص األفر
أن ما نسـبته  )) ٢(جدول (ستبانة اليتضح من تحليل نتائج القسم األول من ا   

من األفراد المجيبين على أسئلة االستبانة هم من حملـة درجـة            ) ٩٠(حوالي  
هم من حملة درجة الماجستير، مما يعني أن كافة األفـراد  ) ١٠(البكالوريوس و 

ـ         المجيبين هم من ح    ن وملة درجة البكالوريوس كحد أدنى، وهذا يعني أنهم مؤهل
   .تأهيال أكاديميا مالئما

لمجيبين بـين العلـوم الماليـة    لألفراد اناهيك عن توزع التخصص العلمي    
 وإن كان تركزه في المحاسـبة  المحاسبةووالمصرفية وإدارة األعمال واالقتصاد    

)٧١ (ين على فهـم أسـئلة االسـتبانة       قدرة المجيب وهذا مؤشر باتجاه    ،  تقريبا، 
فهم المعالجـة    و ،تمرسهم في فهم المعايير المحاسبية الدولية وتطبيقاتها      احتمال  و

 .المحاسبية لألصول الثابتة وكيفية تقييمها

األفراد المجيبـين علـى أسـئلة       من  ) ٧٦(كما يالحظ أن ما نسبته تقريبا       
والتي تسهم في اتخاذ القرارات      ،ذوي المواقع الوظيفية المتقدمة   هم من   االستبانة  

في الشركات، إذ يشغلون منصب مدير مالي أو نائب مدير مالي أو رئيس قسـم               
 . محاسبة في شركاتهم

بالنتائج المحصل عليها أن المجيبين يتمتعون بخبرة عاليـة   ومما يعزز الثقة    
 سـنوات   ٦، إذ تبلغ نسبة من يتمتعون بخبرة ال تقل عن           عملهم الحالي في مجال   

  . وهي نسبة مرتفعة) ٦٧(حوالي 
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بمعـايير المحاسـبة الدوليـة      مما سبق يتضح توافر المعرفة لدى المجيبين        
بصفة عامة ومعيار المحاسبة الدولي السادس عشر وتطبيقاته بصـفة خاصـة،            

 .وإجابة أسئلة االستبانةهذا المعيار أهمية االلتزام بقواعد وقدرتهم على فهم 
  .األفراد المجيبين على أسئلة االستبانة) انات الديموغرافيةالبي(خصائص  .)٢(جدول 

 النسبة المئوية العدد بدائل اإلجابة السؤال رقم السؤال
 ـ ـ  فأقلدبلوم كلية مجتمع

 ٩٠,٥ ٥٧ بكالوريوس
 ٩,٥ ٦ ماجستير
 ـ ـ دكتوراه
 ـ ـ أخرى

 المؤهل العلمي -١

 ١٠٠ ٦٣ المجموع
 ٧١,٤ ٤٥ محاسبة

 ١٤,٣ ٩ إدارة أعمال
 ٤,٨ ٣ اقتصاد

 ٩,٥ ٦ علوم مالية ومصرفية
 ـ ـ أخرى

 ميالتخصص العل -٢

 ١٠٠ ٦٣ المجموع
 ٣٣,٣ ٢١ مدير مالي

 ١٤,٣ ٩ نائب مدير مالي
 ٢٨,٦ ١٨ رئيس قسم المحاسبة

 ٢٣,٨ ١٥ محاسب
 ـ ـ أخرى

 المسمى الوظيفي -٣

 ١٠٠ ٦٣ المجموع
 ٢٣,٨ ١٥  سنوات٣أقل من 

 ٩,٥ ٦ سنوات ٦ إلى أقل من ٣من 
 ١٩ ١٢ وات سن٩ إلى أقل من ٦من 
 ٤,٨ ٣ سنة ١٢ إلى أقل من ٩ من
 ٤٢,٩ ٢٧  سنة فأكثر١٢

 سنوات الخبرةعدد  -٤
 العمل الحاليفي مجال 

 ١٠٠ ٦٣ المجموع
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 اختبار الفرضيات
 :ختبار الفرضية األولىا

 بقواعـد   ال تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية       :الفرضية األولى 
 .الخاص باألصول الثابتة معيار المحاسبة الدولي السادس عشر

مـن االسـتبانة،   ) ٧١-٥(تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسـئلة       
ـ  اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٣(ويوضح الجدول رقم     ين علـى   األفراد المجيب

الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة    حول مدى التزام  أسئلة االستبانة 
معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلـق ببيانـات االعتـراف            بقواعد  

 .باألصول الثابتة وقياسها
مـدى    حـول األفراد المجيبين على أسئلة االستبانةراء آلاإلحصاءات الوصفية    .)٣( جدول

بقواعد معيـار المحاسـبة     األردنية  الشركات الصناعية المساهمة العامة     ام  التز
 .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات االعتراف باألصول الثابتة وقياسها

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

 
 
٥- 

 
٦- 
٧- 

 يتم االعتراف باألصـول الثابتـة     
 :عندما يكون

من المحتمل أن يحقـق اسـتخدام       
 .األصل منافع اقتصادية مستقبلية
 .دقةمن الممكن قياس تكلفة األصل ب

يتم قياس بند األصول الثابتة على      
 .أساس التكلفة التاريخية

 
 

٤,٠٥ 
 

٤,٣٣ 
٤,٤٨ 

 
 

١,١٢ 
 

٠,٨٦ 
٠,٥١ 

 
 

٢٧,٦٠ 
 

١٩,٧٦ 
١١,٤٣ 

 
 

٨٠,٩٥ 
 

٨٦,٦٧ 
٨٩,٥٢ 

بيانات جتمعة المتعلقة بم) ٧-٥(العبارات 
 .االعتراف باألصول الثابتة وقياسها

٨٥,٧١ ١٩,٣٣ ٠,٨٣ ٤,٢٩ 

الشـركات   مـن قبـل      ا جد ا كبير اأن هناك التزام  ) ٣(نالحظ من الجدول    
الصناعية المساهمة العامة األردنية ببيانات االعتراف باألصول الثابتة الـواردة          

، حيث بلغ الوسط الحسابي لألسـئلة       في المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر     
بلغت نسـبة التـأثير     و،  )٣(وهو أعلى من متوسط أداة القياس       ) ٤,٢٩(مجتمعة  
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وهي أعلى من النسبة المعتمدة فـي هـذه الدراسـة        ) ٨٥,٧١(لألسئلة مجتمعة   
)٦٠(         كما بلغ االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعـة ،)وبلـغ معامـل    ) ٠,٨٣

وهو أقل من النسبة المعتمـدة فـي هـذه          ) ١٩,٣٣ (االختالف لألسئلة مجتمعة  
فـراد  األوهذا يدل على انسجام واضح وقلة التباين بين إجابات          ) ٥٠(الدراسة  

 .المجيبين على أسئلة االستبانة

األفراد المجيبـين علـى     اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٤(ويوضح الجدول   
لمساهمة العامـة األردنيـة   الشركات الصناعية ا حول مدى التزام  أسئلة االستبانة 

 فيما يتعلق ببيانات قياس مكونـات   ،معيار المحاسبة الدولي السادس عشر    بقواعد  
 .تكلفة األصول الثابتة

 حـول مـدى   األفراد المجيبين على أسئلة االستبانةراء آلاإلحصاءات الوصفية   .)٤(جدول  
ـ  األردنية  العامة  المساهمة   الشركات الصناعية التزام   ار المحاسـبة   بقواعد معي

  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات قياس مكونات تكلفة األصول الثابتة

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

تضاف إلى قيمة األصل قيمة الفوائد المترتبة  -٨
 .على تمويل هذا األصل في حالة االقتراض

٣,٩٥ 
 

٢٧,١١ ١,٠٧ 
 

٧٩,٠٥ 

ال تعد التكاليف اإلدارية العامـة بالشـركة         -٩
 .جزءاً من تكاليف األصل

٨٠,٠٠ ٢٨,٥١ ١,١٤ ٤,٠٠ 

 ل تكاليف بدء العمل وتكاليف ما قب      رال تعتب  -١٠
 . جزءاً من تكاليف األصلاإلنتاج

٧٢,٣٨ ٣٦,٥٣ ١,٣٢ ٣,٦٢ 

بيانات قياس مجتمعة المتعلقة ب) ١٠-٨(العبارات 
 .لفة األصول الثابتةمكونات تك

٧٧,١٤ ٣٠,٥٤ ١,١٨ ٣,٨٦ 

الشـركات الصـناعية     من قبل    ا كبير اأن هناك التزام  ) ٤(نالحظ من الجدول    
المساهمة العامة األردنية ببيانات قياس مكونات تكلفة األصول الثابتة الـواردة فـي             

تمعـة  ، حيث بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مج      المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر    
، كمـا بلـغ االنحـراف    )٧٧,١٤(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعـة   و،  )٣,٨٦(
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وبلـغ معامـل االخـتالف لألسـئلة مجتمعـة          ) ١,١٨(المعياري لألسئلة مجتمعة    
)٣٠,٥٤ (  المجيبين على أسـئلة االسـتبانة  فراد األيشير إلى وجود اتفاق بين     وهذا 

 .ول الثابتة وما يجب أن تتضمنهفيما يتعلق ببيانات قياس مكونات تكلفة األص

األفراد المجيبـين علـى     اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٥(ويوضح الجدول   
الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة    حول مدى التزام  أسئلة االستبانة 

معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات التصنيع الداخلي          بقواعد  
 .لألصول الثابتة

 حـول  األفراد المجيبين على أسئلة االستبانةراء آلاإلحصاءات الوصفية  يوضح .)٥(جدول  
بقواعد معيار المحاسبة األردنية الشركات الصناعية المساهمة العامة مدى التزام 

  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات التصنيع الداخلي لألصول الثابتة

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

يتم معاملة األصل  المصنع داخليا  نفـس           -١١
 .معاملة األصل المشترى

٨٣,٨١ ١٦,٢٢ ٠,٦٨ ٤,١٩ 

تكون تكلفة األصل المصنع داخليا مساوية       -١٢
لتكلفة  إنتاج األصل المنتج للبيع في حـال         

 .التصنيع الداخلي

٧٥,٢٤ ٢٩,٠٠ ١,٠٩ ٣,٧٦ 

ال يدخل ضمن تكلفة األصل المصنع داخليا       -١٣
 المبالغ غير العادية الناتجة عن تلف المواد أو

 .أية مواد مستهلكة في اإلنتاج  أو،األجور

٥٦,١٩ ٤٥,٨٨ ١,٢٩ ٢,٨١ 

بيانات مجتمعة المتعلقة ب) ١٣-١١(العبارات 
 .التصنيع الداخلي لألصول الثابتة

٧١,٧٥ ٢٨,٤٣ ١,٠٢ ٣,٥٩ 

الشركات الصـناعية   من قبل ا كبيراأن هناك التزام) ٥(لجدول نالحظ من ا  
المساهمة العامة األردنية ببيانات التصنيع الداخلي لألصول الثابتة الـواردة فـي          

، حيث بلغ الوسـط الحسـابي لألسـئلة         المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر    
، كمـا بلـغ     )٧١,٧٥(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعـة       و،  )٣,٥٩(مجتمعة  

وبلغ معامل االخـتالف لألسـئلة      ) ١,٠٢(االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعة     
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وهذا يدل على انسجام واضح وقلة التبـاين بـين إجابـات            ) ٢٨,٤٣(مجتمعة  
 .المجيبين على أسئلة االستبانةفراد األ

األفراد المجيبين على أسـئلة     اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٦ (ويوضح الجدول 
بقواعـد  الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة         حول مدى التزام     نةاالستبا

 .معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات استبدال األصول الثابتة
 حـول مـدى   األفراد المجيبين على أسئلة االستبانةراء آلاإلحصاءات الوصفية   .)٦(جدول  

بقواعد معيـار المحاسـبة     األردنية  لعامة  الشركات الصناعية المساهمة ا   التزام  
  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات استبدال األصول الثابتة

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

قياس تكلفة األصل عندما يتم مبادلتـه      يتم -١٤
 .بأصل آخر غير مشابه بالقيمة العادلة

٧٧,١٤ ٢٧,٥٤ ١,٠٦ ٣,٨٦ 

ـا          -١٥ ـتلم بم يتم تحديد القيمة العادلة لألصل المس
ـازل عنـه         يعادل القيمة العادلة لألصل المتن

 .مضافاً إليها المبلغ النقدي المدفوع أو ما يعادله

٨١,٩٠ ١٧,٠٩ ٠,٧٠ ٤,١٠ 

الخسـائر  أو  ال يتم االعتراف بالمكاسب      -١٦
  اصل مشـابه مقابـل     الناتجة عن مبادلة  

 .حصة في ملكية اصل مشابه

٥٦,١٩ ٤٤,٤٩ ١,٢٥ ٢,٨١ 

الخسـائر  أو  ال يتم االعتراف بالمكاسب      -١٧
الناتجة عن بيع األصل مقابل حصة فـي        

 .صل مشابهأملكية 

٥٥,٢٤ ٤٢,٧٠ ١,١٨ ٢,٧٦ 

في حال انخفاض قيمة األصل المتنـازل        -١٨
في حـال    -عنه عن قيمة األصل المستلم    

نه يتم تخفـيض    إف -التبادل بأصل مشابه  
قيمة األصل المستلم وتسـجيل األصـل       

 .الجديد بهذه القيمة المخفضة

٦٤,٧٦ ٣٧,٧٠ ١,٢٢ ٣,٢٤ 

بيانات مجتمعة المتعلقة ب) ١٨-١٤(العبارات 
 .استبدال األصول الثابتة

٦٧,٠٥ ٣٢,٢٩ ١,٠٨ ٣,٣٥ 



 ١٣١...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

الشـركات   مـن قبـل      امتوسـطً  اأن هناك التزام  ) ٦ (نالحظ من الجدول  
ساهمة العامة األردنية ببيانات استبدال األصول الثابتة الواردة فـي          الصناعية الم 

، حيث بلغ الوسـط الحسـابي لألسـئلة         المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر    
، كمـا بلـغ     )٦٧,٠٥(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعـة       و،  )٣,٣٥(مجتمعة  

 لألسـئلة   وبلغ معامل االخـتالف   ) ١,٠٨(االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعة     
 ).٣٢,٢٩(مجتمعة 

ويالحظ أن أعلى وسط حسابي كان للعبارة المتعلقة بآليـة تحديـد القيمـة              
العادلة لألصل المستلم والمتمثلة في القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه مضـافا            
إليها المبلغ النقدي المدفوع أو ما يعادله، حيث بلغ الوسط الحسابي إلجابات هـذا    

ويعد ارتفاع الوسط الحسابي إلجابات العبارات مجتمعة       . درجة) ٤,١٠(السؤال  
 بين المجيبين حول االلتزام بقواعد معيـار المحاسـبة      امؤشرا إلى أن هناك اتفاقً    

 . الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات استبدال األصول الثابتة
األفراد المجيبـين علـى     اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٧(ويوضح الجدول   

الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة    حول مدى التزام  ئلة االستبانة أس
معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات النفقات الالحقـة       بقواعد  

 .لحيازة األصول الثابتة
الشركات الصـناعية   من قبل ا كبيراأن هناك التزام) ٧(نالحظ من الجدول   

المساهمة العامة األردنية ببيانات النفقات الالحقة لحيازة األصول الثابتة الـواردة        
، حيث بلغ الوسط الحسابي لألسـئلة       في المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر     

، كمـا بلـغ     )٧٧,٩٦(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعـة       و،  )٣,٩٠(مجتمعة  
وبلغ معامل االخـتالف لألسـئلة      ) ٠,٨٩(ة مجتمعة   االنحراف المعياري لألسئل  

وجود اتفاق حول الحاالت الواردة في معيار       وهذا يدل على    ) ٢٢,٧٠(مجتمعة  
المحاسبة الدولي السادس عشر التي يتم فيها إضافة النفقات الالحقة لتكلفة األصل            

 .الثابت
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حـول مـدى   ة االستبانة األفراد المجيبين على أسئلراء آلاإلحصاءات الوصفية   .)٧(جدول  
بقواعد معيـار المحاسـبة     األردنية  العامة   الشركات الصناعية المساهمة  التزام  

  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات النفقات الالحقة لحيازة األصول الثابتة

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

 
 
١٩- 
٢٠- 
٢١- 
٢٢- 

تم إضافة النفقات الالحقة لتكلفـة األصـل        ت
 :ترتب على هذه اإلضافة ما يلي الثابت إذا

 .زيادة العمر اإلنتاجي لألصل
 .زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل

 .تحسين جوهري في نوعية اإلنتاج
تبني عمليات إنتاجية جديدة تمكن الشركة من 

 .تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير

 
 

٤,٢٩ 
٤,١٩ 
٣,٥٧ 
٣,٤٣ 
 

 
 

٠,٧٨ 
٠,٩٣ 
١,٠٣ 
١,١٢ 

 
 

١٨,٢٩ 
٢٢,١٦ 
٢٨,٧٩ 
٣٢,٧٠ 

 
 

٨٥,٧١ 
٨٣,٨١ 
٧١,٤٣ 
٦٨,٥٧ 

نفقات اإلصالح والصيانة الدورية لألصول      -٢٣
الثابتة التي تعمل على إعادة األصـل إلـى      
الوضع الذي كان عليه يتم االعتراف بهـا        
كمصروف إيرادي وتحمل على الفترة التي      

 .تم تكبدها فيها

٨٥,٧١ ١٣,٠٨ ٠,٥٦ ٤,٢٩ 

نفقات اإلصالح والصيانة لألصول الثابتـة       -٢٤
التي تحافظ على المنافع االقتصادية المستقبلية 
يتم االعتراف بها كمصروف إيرادي وتحمل      

 .على الفترة التي تم تكبدها فيها

٨٤,٧٦ ١٤,٧٥ ٠,٦٣ ٤,٢٤ 

تم معاملة أجزاء األصول التي يتم استبدالها     ت -٢٥
عمر األصل لعدة مـرات كأصـول       خالل  

 .منفصلة نظرا الختالف أعمارها اإلنتاجية

٦٥,٧١ ٣٤,٨٩ ١,١٥ ٣,٢٩ 

بيانات مجتمعة المتعلقة ب) ٢٥-١٩(العبارات 
 .النفقات الالحقة لحيازة األصول الثابتة

٧٧,٩٦ ٢٢,٧٠ ٠,٨٩ ٣,٩٠ 

األفراد المجيبـين علـى     اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٨(ويوضح الجدول   
الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة    حول مدى التزام  لة االستبانة أسئ

معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانـات إعـادة تقيـيم             بقواعد  
 .األصول الثابتة



 ١٣٣...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

مـدى    حـول األفراد المجيبين على أسئلة االستبانةراء آلاإلحصاءات الوصفية   .)٨(جدول  
بقواعد معيـار المحاسـبة     األردنية  عية المساهمة العامة    الشركات الصنا التزام  

  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات إعادة تقييم األصول الثابتة

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

تم إعادة تقييم األصول الثابتـة بمـا        ت -٢٦
 .يعكس قيمتها العادلة

٧٣,٣٣ ٣١,٤٩ ١,١٦ ٣,٦٧ 

تمثل القيمة العادلة لألراضي والمباني      -٢٧
 .عادةً قيمتها السوقية

٧٦,١٩ ٢٤,٣٧ ٠,٩٣ ٣,٨١ 

يتم تحديد القيمة السوقية للعقارات من خالل   -٢٨
 .مقيمين مؤهلين مهنياً للقيام بهذه المهمة

٨١,٩٠ ١٥,٢٦ ٠,٦٣ ٤,١٠ 

م األصـول الثابتـة بالقيمـة       يتقييتم   -٢٩
 .إلستبدالية بعد االستهالك ا

٧٥,٢٤ ٢٢,٠٩ ٠,٨٣ ٣,٧٦ 

تم إعادة تقييم بنود األصول الثابتـة        ت -٣٠
عندما تختلف القيمة العادلة لألصـل      
المعاد تقييمه بصوره جوهريـة عـن       

 .قيمة األصل المسجلة دفتريا

٧٩,٠٥ ١٦,٩٣ ٠,٦٧ ٣,٩٥ 

تم إعادة تقييم بنود األصول الثابتـة        ت -٣١
ها تغيرات جوهرية في    التي تطرأ علي  

 .قيمتها العادلة سنويا

٦٢,٨٦ ٢٧,١٦ ٠,٨٥ ٣,١٤ 

تم إعادة تقييم بنود األصول الثابتـة        ت -٣٢
عليها تغيرات جوهريـة     التي ال تطرأ  

في قيمتها العادلة خالل مدة زمنية ال        
 . سنوات٣تقل عن 

٦١,٩٠ ٢٤,٨٣ ٠,٧٧ ٣,١٠ 

تم إعادة احتساب مجمع االسـتهالك      ت -٣٣
األصول الثابتة التي تم إعادة     الخاص ب 

تقييمها بما يتناسب مع التغير في القيمة 
الدفترية لألصل بحيث تكـون القيمـة    
الدفترية لألصل بعـد إعـادة التقيـيم        

 .تساوي مبلغ التقييم

٧٠,٤٨ ٢٣,٠٩ ٠,٨١ ٣,٥٢ 

عندما يعاد تقييم أحد بنود األصول الثابتة       -٣٤
ي فانه يتم إعادة تقييم كامل الصنف الـذ       

 .ينتمي إليه البند المعاد تقييمه

٦٤,٧٦ ٢٧,٤٦ ٠,٨٩ ٣,٢٤ 
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الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

تم إضافة الزيادة الناتجة عن إعـادة       ت -٣٥
التقييم إلـى حقـوق الملكيـة تحـت         

 ).فائض إعادة التقييم(بند

٧٣,٣٣ ٢١,٧٠ ٠,٨٠ ٣,٦٧ 

يتم االعتراف بالتخفيض الناتج عـن       -٣٦
إعادة تقييم األصول الثابتة كمصروف     

 .فاله في نهاية السنة الماليةإيرادي يتم إق

٦٠,٠٠ ٣٣,٣٣ ١,٠٠ ٣,٠٠ 

يتم االعتراف بالزيادة الناتجـة عـن        -٣٧
إعادة التقييم كإيراد يتم إقفاله في نهاية       

 .السنة المالية

٥٤,٢٩ ٣٨,٨٩ ١,٠٦ ٢,٧١ 

يتم تحميل التخفيض الناتج عـن إعـادة      -٣٨
التقييم إلى حساب فائض إعادة التقييم في       

 ال يتجاوز فيها التخفـيض      الحدود التي 
 .المبلغ المحتفظ به في هذا الحساب

٧٠,٤٨ ٢١,٢٧ ٠,٧٥ ٣,٥٢ 

يتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى األرباح        -٣٩
 مباشرة عندما يتحقق هذا الفائض      حتجزةالم

 .نتيجة التخلص من األصل أو بيعه

٦٣,٨١ ٣٢,٣٠ ١,٠٣ ٣,١٩ 

ات بيانمجتمعة المتعلقة ب) ٣٩-٢٦(العبارات 
 .إعادة تقييم األصول الثابتة

٦٩,١١ ٢٥,١٤ ٠,٨٧ ٣,٤٦ 

الشـركات   مـن قبـل      امتوسـطً  اأن هناك التزام  ) ٨(نالحظ من الجدول    
الصناعية المساهمة العامة األردنية ببيانات إعادة تقييم األصول الثابتة الـواردة           

ـ      في المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر      ئلة ، حيث بلغ الوسط الحسابي لألس
، كمـا بلـغ     )٦٩,١١(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعـة       و،  )٣,٤٦(مجتمعة  

وبلغ معامل االخـتالف لألسـئلة      ) ٠,٨٧(االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعة     
وهذا يدل على انسجام واضح وقلة التبـاين بـين إجابـات            ) ٢٥,١٤(مجتمعة  

 .المجيبين على أسئلة االستبانةفراد األ

األفراد المجيبين على أسـئلة    اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ٩(ويوضح الجدول   
بقواعـد  الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة         حول مدى التزام     االستبانة

 .معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات استهالك األصول الثابتة



 ١٣٥...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

مـدى    حـول لى أسئلة االستبانةاألفراد المجيبين عراء آلاإلحصاءات الوصفية   .)٩(جدول  
بقواعد معيـار المحاسـبة     األردنية  الشركات الصناعية المساهمة العامة     التزام  

  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات استهالك األصول الثابتة

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

مة القابلة لالسـتهالك لبنـد      يتم توزيع القي   -٤٠
األصول الثابتة بطريقة مناسبة وبصـورة      

 . منتظمة خالل حياته اإلنتاجية

٨٢,٨٦ ٢٠,٦٠ ٠,٨٥ ٤,١٤ 

يتحدد العمر اإلنتاجي لألصـل بموجـب        -٤١
 .المنفعة المتوقعة منه للمنشأة

٨٢,٨٦ ٢٠,٠٦ ٠,٨٣ ٤,١٤ 

 
 
٤٢- 
٤٣- 
 
 
٤٤- 
٤٥- 

يـتم  عند تقدير العمر اإلنتـاجي لألصـل        
 :مراعاة ما يلي

 .االستخدام المتوقع لألصل من قبل المنشأة
التقادم التقني الناشـئ عـن تغيـرات أو         

 في اإلنتاج أو التغير في طلـب        تتحسينا
 .السوق على المنتج

 .اإلهتراء أو التلف المادي المتوقع
 .المحددات القانونية والفنية على استخدام األصل 

 
 

٤,٢٩ 
٣,٦٧ 
 
 

٤,٠٠ 
٣,٨١ 

 
 

٠,٧٢ 
٠,٨٦ 
 
 

٠,٨٤ 
٠,٩٨ 

 
 

١٦,٧٣ 
٢٣,٣٥ 

 
 

٢٠,٩٢ 
٢٥,٧٥ 

 
 

٨٥,٧١ 
٧٣,٣٣ 

 
 

٨٠,٠٠ 
٧٦,١٩ 

يتم فصل األراضي عن المباني ألغراض       -٤٦
 .حساب االستهالك

٨٨,٥٧ ١٦,٨٥ ٠,٧٥ ٤,٤٣ 

يراعى عنـد احتسـاب القيمـة القابلـة          -٤٧
 لالستهالك وفقا لطريقة القسط الثابت قيمة     

 .الخردة لألصل

٦٢,٨٦ ٣٥,٢٧ ١,١١ ٣,١٤ 

تم مراجعة تقدير العمر اإلنتـاجي لبنـود        ت -٤٨
 .األصول الثابتة بشكل دوري

٦٧,٦٢ ٣٠,٢٧ ١,٠٢ ٣,٣٨ 

يتم تعديل عبء االستهالك للفتـرة الحاليـة         -٤٩
والمستقبلية في حال اختالف التوقعات الحالية      

 .للعمر اإلنتاجي عن التقديرات السابقة

٦٨,٥٧ ٢٧,٠٠ ٠,٩٣ ٣,٤٣ 

بيانات مجتمعة المتعلقة ب) ٤٩-٤٠(ت العبارا
 .استهالك األصول الثابتة

٧٦,٨٦ ٢٣,١٧ ٠,٨٩ ٣,٨٤ 
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الشـركات الصـناعية     من قبل    ا كبير اأن هناك التزام  ) ٩(نالحظ من الجدول    
المساهمة العامة األردنية ببيانات استهالك األصول الثابتـة الـواردة فـي المعيـار            

، )٣,٨٤(بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة      ، حيث   المحاسبي الدولي السادس عشر   
، كما بلغ االنحراف المعياري لألسئلة      )٧٦,٨٦(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعة      و

 .)٢٣,١٧(وبلغ معامل االختالف لألسئلة مجتمعة ) ٠,٨٩(مجتمعة 
يتضح ارتفاع الوسط الحسابي إلجابـات كـل        ) ٩(وبالرجوع إلى الجدول    

 الواردة فيه، حيث تراوح الوسط الحسابي لإلجابـات بـين           عبارة من العبارات  
، وكانت أكثر العبارات اتفاقا بين المجيبين العبارة التـي تشـير     )٤,٤٣ و ٣,١٤(

إلى فصل األراضي عن المباني ألغراض حساب االستهالك، يليهـا فـي ذلـك        
 مراعاة االستخدام المتوقع لألصل من قبل المنشأة عند تقدير العمـر اإلنتـاجي            
لألصل، ثم العبارة المتعلقة بتوزيع القيمة القابلة لالستهالك لبند األصول الثابتـة            

 إضافة إلى تحديد العمر     ، وبصورة منتظمة خالل حياته اإلنتاجية     ،بطريقة مناسبة 
) ٩(وتشير نتائج الجدول    . اإلنتاجي لألصل بموجب المنفعة المتوقعة منه للمنشأة      

لى تطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي السادس       إلى وجود اتفاق بين المجيبين ع     
 .    عشر فيما يخص ببيانات استهالك األصول الثابتة

األفراد المجيبين علـى    اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ١٠(ويوضح الجدول   
الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة    حول مدى التزام  أسئلة االستبانة 

ي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات توقف األصـول   معيار المحاسبة الدول  بقواعد  
 .الثابتة عن االستخدام واستبعادها

الشركات الصناعية  من قبل   ا كبير اأن هناك التزام  ) ١٠(نالحظ من الجدول    
المساهمة العامة األردنية ببيانات توقـف األصـول الثابتـة عـن االسـتخدام              

، حيث بلغ الوسط    ي السادس عشر  واستبعادها الواردة في المعيار المحاسبي الدول     
بلغـت نسـبة التـأثير لألسـئلة مجتمعـة          و،  )٣,٨١(الحسابي لألسئلة مجتمعة    

)٧٦,١٩(        كما بلغ االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعة ،)وبلغ معامـل   ) ٠,٩٩
 ).٢٦,٠١(االختالف لألسئلة مجتمعة 



 ١٣٧...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

 حول مـدى  ة االستبانةاألفراد المجيبين على أسئل راء  آلاإلحصاءات الوصفية    .)١٠(جدول  
بقواعد معيار المحاسـبة  األردنية  العامة الشركات الصناعية المساهمة  التزام  

الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات توقف األصول الثابتة عن االستخدام   
 .واستبعادها

الوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

تم استبعاد األصل من الميزانية العموميـة       ي -٥٠
عندما يسحب نهائيا من االستخدام وال يتوقع       

 .منه تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية 

٦٩,٥٢ ٣٨,١٩ ١,٣٣ ٣,٤٨ 

يتم االعتراف بالفرق بين صافي المتحصالت  -٥١
المقدرة من االستبعاد والقيمة المسجلة لألصل 

 راد أو عن توقف األصل أو التخلص منه كإي      
 .مصروف في قائمة الدخل

٨٢,٨٦ ١٥,٨٠ ٠,٦٦ ٤,١٤ 

بيانات توقف مجتمعة المتعلقة ب) ٥١-٥٠(العبارات 
 .األصول الثابتة عن االستخدام واستبعادها

٧٦,١٩ ٢٦,٠١ ٠,٩٩ ٣,٨١ 

 بـين المجيبـين علـى       ا كبيـر  اأن هناك اتفاقً  ) ١٠ (ويالحظ من الجدول  
ت المقدرة من االستبعاد والقيمة المسجلة      االعتراف بالفرق بين صافي المتحصال    

.  أو التخلص منه كإيراد أو مصروف في قائمة الدخل       ،لألصل عن توقف األصل   
وهذا يعزز وجود التزام لدى الشركات الصناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة             
بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات توقف األصـول      

 .االستخدام واستبعادهاالثابتة عن 

األفراد المجيبين علـى    اإلحصاءات الوصفية آلراء    ) ١١ (ويوضح الجدول 
الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة    حول مدى التزام  أسئلة االستبانة 

معيار المحاسبة الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات اإلفصاح عـن           بقواعد  
 .األصول الثابتة
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 حول مـدى  األفراد المجيبين على أسئلة االستبانة راء  آلإلحصاءات الوصفية   ا .)١١(جدول  
بقواعد معيار المحاسـبة    األردنية  الشركات الصناعية المساهمة العامة     التزام  

  .الدولي السادس عشر فيما يتعلق ببيانات اإلفصاح عن األصول الثابتة
الوسط  العبارات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 معامل
 االختالف

نسبة 
 التأثير

يتم اإلفصاح عن البنود التالية لكل صنف مـن          
     :أصناف األصول الثابتة

 ٨٤,٧٦ ١٦,٥٢ ٠,٧٠ ٤,٢٤ . أساس القياس المستخدم لتحديد إجمالي تكلفة األصل-أ -٥٢
 ٨٦,٦٧ ١٣,٣٣ ٠,٥٨ ٤,٣٣ . طريقة االستهالك المستخدمة-ب -٥٣
 ٨١,٩٠ ١٨,٧٦ ٠,٧٧ ٤,١٠ .عدل االستهالكالعمر اإلنتاجي أو م -ج -٥٤
 ٨٨,٥٧ ١١,٤٥ ٠,٥١ ٤,٤٣ . إجمالي مبلغ األصل لكل صنف-د -٥٥
 ٨٦,٦٧ ١٦,٨٥ ٠,٧٣ ٤,٣٣ . مجمع االستهالك لكل صنف-هـ -٥٦
 ٨٠,٠٠ ٢٦,٢٢ ١,٠٥ ٤,٠٠ .اإلضافات في قيمة األصل  خالل العام -و -٥٧
 ٨٠,٠٠ ٢٥,٠٠ ١,٠٠ ٤,٠٠ .االستهالك خالل العام  اإلضافات على-ز -٥٨
 ٧٨,١٠ ٣٠,٢٠ ١,١٨ ٣,٩١ . االستبعادات من قيمة األصل خالل العام-ح -٥٩
 ٧٦,١٩ ٢٨,٣٠ ١,٠٨ ٣,٨١ . االستبعادات في قيمة االستهالك خالل العام-ط -٦٠
 ٨١,٩٠ ١٨,٧٦ ٠,٧٧ ٤,١٠ .استهالك األصل خالل العام -ي -٦١
ـ  -ك -٦٢ تكلفـة  ( الدفتريـة لألصـل   ة صافي القيم

 ٨٤,٧٦ ١٤,٧٥ ٠,٦٣ ٤,٢٤ ). مجمع اإلهالك-األصل
 ٨٢,٨٦ ١٧,٥٥ ٠,٧٣ ٤,١٤ . وجود قيود على ملكية األصل-ل -٦٣
الضمانات المقدمة لاللتزامات الناشئة عـن       -م -٦٤

 ٨٠,٠٠ ٢٢,٣٦ ٠,٨٩ ٤,٠٠ .االقتراض لتمويل شراء األصل
  السياسة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف المقـدرة      -ن -٦٥

 .لترميم موقع األصول بعد إزالتها
٧٥,٢٤ ٢٢,٠٩ ٠,٨٣ ٣,٧٦ 

يتم تصنيف األصول الثابتة التي من نفس النوع         -٦٦
 .في مجموعات متجانسة

٨٣,٨١ ٢٠,٨٣ ٠,٨٧ ٤,١٩ 

فيما يتعلق بإعادة تقييم األصول الثابتة فإنه يتم         
     :اإلفصاح عما يلي

 ٨١,٩٠ ١٥,٢٦ ٠,٦٣ ٤,١٠ .األساس المستخدم إلعادة تقييم األصول -٦٧
 ٧٧,١٤ ٢٠,٥٥ ٠,٧٩ ٣,٨٦ .تاريخ تنفيذ إعادة التقييم -٦٨
يتم اإلفصاح عن األصول الثابتة المتوقفة عـن         -٦٩

 .العمل مؤقتا
٠,٦٤ ٣,٧١ 

 
٧٤,٢٩ ١٧,٣٣ 

٧٠- 
 

يتم اإلفصاح عن المبلغ اإلجمالي لقيمة األصـول        
 . قيد االستخداملالمستهلكة بالكامل والتي ما تزا

٧١,٤٣ ٣٠,١٢ ١,٠٨ ٣,٥٧ 

يتم اإلفصاح عن المبلغ المسجل بقيمة األصـول     -٧١
 .الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها

٧٠,٤٨ ٢٤,٧٧ ٠,٨٧ ٣,٥٢ 

بيانات اإلفصاح مجتمعة المتعلقة ب) ٧١-٥٢(العبارات 
 .عن األصول الثابتة

٨٠,٣٣ ٢٠,٣١ ٠,٨٢ ٤,٠٢ 



 ١٣٩...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

الشركات الصناعية   من قبل    اكبير اأن هناك التزام  ) ١١ (نالحظ من الجدول  
المساهمة العامة األردنية ببيانات اإلفصاح عن األصول الثابتـة الـواردة فـي             

، حيث بلغ الوسـط الحسـابي لألسـئلة         المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر    
، كمـا بلـغ     )٨٠,٣٣(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعـة       و،  )٤,٠٢(مجتمعة  

وبلغ معامل االخـتالف لألسـئلة      ) ٠,٨٢(ئلة مجتمعة   االنحراف المعياري لألس  
 المجيبين على أسئلة االسـتبانة    فراد  األ تأييدوهذا يدل على    ) ٢٠,٣١(مجتمعة  

 .للبنود التي يتم اإلفصاح عنها لكل صنف من أصناف األصول الثابتة

الوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري ومعامـل        ) ١٢ (ويوضح الجدول 
أثير لكل مجموعة من المجموعات الفرعية التي تقيس جـزءا  االختالف ونسبة الت 

 .من قواعد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر ولقواعد المعيار مجتمعة

الشركات الصناعية من قبل    ا كبير اأن هناك التزام  ) ١٢(نالحظ من الجدول    
 حيـث   ،المساهمة العامة األردنية بقواعد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر        

بلغـت نسـبة التـأثير لألسـئلة     و، )٣,٧٩(بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة   
وبلغ ) ٠,٩٥(، كما بلغ االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعة        )٧٥,٧٩(مجتمعة  

 من  اأن هناك التزام  وهذا يدل على    ) ٢٤,٩٩(معامل االختالف لألسئلة مجتمعة     
دنية بقواعـد المعيـار المحاسـبي       قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة األر     

الدولي السادس عشر الخاص باألصول الثابتة وإن كان هناك تفاوت في درجـة             
 .االلتزام بالبنود الواردة في المعيار

  نتيجة اختبار الفرضية األولى
يوضـح الجـدول   ، وT-testاستخدام اختبار  تم  الفرضيةهذه  لغايات اختبار   

 .ولى نتائج اختبار الفرضية األ)١٣(
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األفراد المجيبين علـى أسـئلة االسـتبانة لكـل          راء  آلاإلحصاءات الوصفية    .)١٢(جدول  
الفرعية التي تقيس جزءا مـن قواعـد المعيـار           مجموعة من المجموعات  

 .المحاسبي الدولي السادس عشر ولقواعد المعيار مجتمعة
الوسط  المجموعات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

 ٨٥,٧١ ١٩,٣٣ ٠,٨٣ ٤,٢٩ بيانات االعتراف باألصول الثابتة وقياسها
 ٧٧,١٤ ٣٠,٥٤ ١,١٨ ٣,٨٦ بيانات قياس مكونات تكلفة األصول الثابتة

 ٧١,٧٥ ٢٨,٤٣ ١,٠٢ ٣,٥٩ بيانات التصنيع الداخلي لألصول الثابتة
 ٦٧,٠٥ ٣٢,٢٩ ١,٠٨ ٣,٣٥ بيانات استبدال األصول الثابتة

 ٧٧,٩٦ ٢٢,٧٠ ٠,٨٩ ٣,٩٠  النفقات الالحقة لحيازة األصول الثابتةبيانات
 ٦٩,١١ ٢٥,١٤ ٠,٨٧ ٣,٤٦ بيانات إعادة تقييم األصول الثابتة

 ٧٦,٨٦ ٢٣,١٧ ٠,٨٩ ٣,٨٤ بيانات استهالك األصول الثابتة
 ٧٦,١٩ ٢٦,٠١ ٠,٩٩ ٣,٨١ بيانات توقف األصول الثابتة عن االستخدام واستبعادها

 ٨٠,٣٣ ٢٠,٣١ ٠,٨٢ ٤,٠٢ فصاح عن األصول الثابتةبيانات اإل
مدى التزام الشركات الصناعية بقواعد معيار      

 ٧٥,٧٩ ٢٤,٩٩ ٠,٩٥ ٣,٧٩ المحاسبة الدولي السادس عشر مجتمعة

 .T-testنتائج اختبار الفرضية األولى حسب اختبار  .)١٣(جدول 
t الجدولية  t المحسوبة  Sig (*) نتيجة اختبار الفرضية 

 رفض ٠,٠٠٠ ٨,٩٦٥ ٢,٠٨٦

 الجدولية عند   t المحسوبة أكبر من قيمة      tأن قيمة   ) ١٣(يتضح من الجدول    
أقل مـن   ) Sig( ، كما يالحظ أن مستوى الداللة      )٠,٠٥ = ٩٥) αمستوى ثقة   

 t ، وبما أن قاعدة القرار تشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمـة            ٠,٠٥
 tجدولية ورفض الفرضية العدميـة إذا كانـت قيمـة     ال tالمحسوبة أقل من قيمة     

 الجدولية، فإنه يتم رفض الفرضـية العدميـة وقبـول         tالمحسوبة أكبر من قيمة     
الفرضية البديلة، أي أن الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة تلتـزم             

 .بقواعد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر الخاص باألصول الثابتة
ا من الصفر إال أن ا، وإنما هو قيمة قريبة جد تماماال يساوي صفرSig ( (توى الداللة    مس )*(

 ).  ٠,٠٠١(الحاسب ال يظهر الرقم بعد ثالث خانات عشرية إذا كان الرقم  أقل من 



 ١٤١...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

 ختبار الفرضية الثانيةا
 عالقة ذات داللة إحصائية بين صافي األصول الثابتـة          د ال توج  :الفرضية الثانية 

 ومدى التزامها بقواعد معيـار      ،الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية     في
 .الخاص باألصول الثابتةالمحاسبة الدولي السادس عشر 

تم استخراج رقم صافي األصول الثابتـة مـن      الفرضية   هذه   لغايات اختبار 
 ومـن التقـارير   ،التقارير المالية السنوية الصادرة عن الشركات عينة الدراسـة  

م، وتـم   ٢٠٠٤لعام  ) سوق األوراق المالية  (السنوية الصادرة عن بورصة عمان      
 نتائج اختبـار  )١٤(يوضح الجدول رقم ، وOne Way ANOVA استخدام اختبار
 :الفرضية الثانية

 .One Way ANOVAنتائج اختبار الفرضية الثانية حسب اختبار  .)١٤(جدول 
F الجدولية  F المحسوبة  Sig الفرضيةنتيجة اختبار  

 قبول ٠,٥٢٨ ٠,٤١٣ ٤,٢٤٠

أقـل مـن    ) ٠,٤١٣= المحسوبة F( أن قيمة    يالحظ من نتائج الجدول أعاله    
قيمتها الجدولية، وحسب قاعدة القرار فإنه يتم قبول الفرضية العدميـة الثانيـة،             

الشـركات  وهذا يعني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مـدى التـزام              
 بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر       عامة األردنية الصناعية المساهمة ال  

 . فيها األصول الثابتةصافيو

 ختبار الفرضية الثالثةا
 عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين صـافي مبيعـات          د ال توج  :الفرضية الثالثة 

 ومدى التزامهـا بقواعـد معيـار        الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية    
 .الخاص باألصول الثابتةسادس عشر المحاسبة الدولي ال

تم استخراج رقم صافي المبيعات من التقارير المالية لغايات اختبار الفرضية 
السنوية الصادرة عن الشركات عينة الدراسة ومن التقارير السنوية الصادرة عن           
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 One م، وتم استخدام اختبـار ٢٠٠٤لعام ) سوق األوراق المالية(بورصة عمان 

Way ANOVAنتائج اختبار الفرضية الثالثة)١٥( وضح الجدولي، و : 
 .One Way ANOVAنتائج اختبار الفرضية الثالثة حسب اختبار   يوضح.)١٥(جدول 
F الجدولية  F المحسوبة  Sig نتيجة اختبار الفرضية 

 قبول ٠,٧٨٤ ٠,٠٧٧ ٤,٢٤٠

أقـل مـن    ) ٠,٠٧٧= المحسوبة F( أن قيمة    يالحظ من نتائج الجدول أعاله    
تها الجدولية، وحسب قاعدة القرار فإنه يتم قبول الفرضية العدميـة الثالثـة،             قيم

الشـركات  وهذا يعني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مـدى التـزام              
 بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر       الصناعية المساهمة العامة األردنية   

 .مبيعاتها صافيو

 ختبار الفرضية الرابعةا
المؤهل العلمي للقائمين   ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين         :ة الرابعة الفرضي

ومـدى   الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة     على العمل المحاسبي في     
 .الخاص باألصول الثابتةبقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر التزامها 

عند مسـتوى ثقـة   ) X2(ربيع اختبار كاي تتم استخدام   لغايات اختبار الفرضية    
٩٥) α = نتائج اختبار الفرضية الرابعة)١٦(يوضح الجدول رقم و،   )٠,٠٥ : 

 .)X2(نتائج اختبار الفرضية الرابعة حسب اختبار كاي تربيع   يوضح.)١٦(جدول 
 نتيجة اختبار الفرضية Sig  المحسوبة X المتغير

 ال توجد عالقة ٠,٢٧٩ ٢١,٠ المؤهل العلمي

أكبر مـن  ) ٠,٢٧٩(مستوى الداللة   ظ من نتائج الجدول أعاله أن قيمة        يالح
، وحسب قاعدة القرار فإنه يـتم قبـول الفرضـية           )٠,٠٥(مستوى الداللة   قيمة  

العدمية الرابعة، وهذا يعني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصـائية بـين مـدى               
ـ    الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية    التزام   ار المحاسـبة    بقواعـد معي

 باألصول الثابتة والمؤهل العلمي للقـائمين علـى         الخاصالدولي السادس عشر    
 .العمل المحاسبي فيها
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 ختبار الفرضية الخامسةا
عـدد سـنوات الخبـرة       ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين         :الفرضية الخامسة 

ومدى  ة األردنيةالشركات الصناعية المساهمة العام للقائمين على العمل المحاسبي في      
 .الخاص باألصول الثابتةبقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر التزامها 

عنـد مسـتوى   ) X2(اختبار كاي تربيع تم استخدام   لغايات اختبار الفرضية    
 : نتائج اختبار الفرضية الخامسة)١٧( يوضح الجدولو،  )٠,٠٥ = ٩٥) αثقة 

 .)X2(خامسة حسب اختبار كاي تربيع نتائج اختبار الفرضية ال .)١٧(جدول 
 نتيجة اختبار الفرضية Sig  المحسوبة X المتغير

 ال توجد عالقة ٠,١٣٣ ١٠٥,٠ عدد سنوات الخبرة

 أكبـر مـن مسـتوى الداللـة      Sigيالحظ من نتائج الجدول أعاله أن قيمة        
، وحسب قاعدة القرار فإنه يتم قبول الفرضية العدمية الخامسـة، وهـذا            )٠,٠٥(
الشركات الصـناعية  عني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى التزام          ي

 الخـاص  بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر        المساهمة العامة األردنية  
 .باألصول الثابتة وعدد سنوات الخبرة للقائمين على العمل المحاسبي فيها

 ختبار الفرضية السادسةا
 الشـركات الصـناعية      تحد مـن التـزام     صعوباتال توجد    :الفرضية السادسة 

 معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخـاص        بقواعدالمساهمة العامة األردنية    
 .باألصول الثابتة

االسـتبانة،   من) ٧٨ -٧٢( تم اختبار هذه الفرضية باالعتماد على األسئلة      
حيث قام الباحثان بوضع مجموعة من الصعوبات التي قـد تحـد مـن التـزام                
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بقواعد معيار المحاسـبة الـدولي           

األفـراد  اإلحصـاءات الوصـفية آلراء      ) ١٨ (ويوضح الجدول السادس عشر،   
 .تأييدهم لوجود هذه الصعوبات حول مدى المجيبين على أسئلة االستبانة
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علـى أسـئلة االسـتبانة      لدرجة تأييد األفراد المجيبين     اإلحصاءات الوصفية    .)١٨(جدول  
األردنيـة  الشركات الصناعية المساهمة العامة التزام تحد من   لوجود صعوبات 

 .بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر
الوسط  الصعوبات الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

معامل 
 االختالف

نسبة 
 التأثير

 ٦٤,٧٦ ٤٤,٦٥ ١,٤٥ ٣,٢٤ .عدم توفر الكادر المحاسبي المؤهل -٧٢
 ٦٧,٦٢ ٢٨,٧٩ ٠,٩٧ ٣,٣٨ .صعوبة فهم وتفسير متطلبات المعيار -٧٣
ضعف ميل اإلدارة نحو تطبيـق المعيـار         -٧٤

 ٦٠,٩٥ ٣٥,١٥ ١,٠٧ ٣,٠٥ .بغرض تحسين المركز المالي
تجاهل بعض بنـود االعتـراف والقيـاس         -٧٥

واإلفصاح نظراً لعدم أهميتها وتأثيرها على      
 .القوائم المالية

٦٧,٦٢ ١٩,٧٩ ٠,٦٧ ٣,٣٨ 

عدم إشارة مدققي الحسابات في تقـاريرهم        -٧٦
 ٧١,٤٣ ١٨,٩٣ ٠,٦٨ ٣,٥٧ .لمدى التزام الشركة بمتطلبات المعيار

ندرة الموارد المادية الالزمة لإلفصاح عن       -٧٧
األصول الثابتة بما يتماشى مع متطلبـات       

 .المعيار
٦٠,٠٠ ٢٣,٥٧ ٠,٧١ ٣,٠٠ 

 المحاسبي في التعريف ضعف برامج التعليم -٧٨
 ٧١,٤٣ ٣١,٣٩ ١,١٢ ٣,٥٧ .بمتطلبات المعايير

بالصعوبات مجتمعة المتعلقة   ) ٧٨-٧٢(العبارات  
التي تحد من التزام الشـركات بقواعـد معيـار          

  .المحاسبة الدولي السادس عشر
٦٦,٢٦ ٢٨,٧٤ ٠,٩٥ ٣,٣١ 

د المجيبـين  األفرا من قبل   ا متوسطً اتأييدأن هناك   ) ١٨ (نالحظ من الجدول  
على أسئلة االستبانة بوجود صعوبات تحد مـن التـزام الشـركات الصـناعية              

، حيـث   المساهمة العامة األردنية بقواعد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر        
وهو أعلى من متوسط أداة القيـاس  ) ٣,٣١(بلغ الوسط الحسابي لألسئلة مجتمعة   

وهي أعلـى مـن النسـبة    ) ٦٦,٢٦(بلغت نسبة التأثير لألسئلة مجتمعة    و،  )٣(
، كما بلغ االنحراف المعياري لألسئلة مجتمعـة        )٦٠(المعتمدة في هذه الدراسة     

وهو أقل من النسـبة  ) ٢٨,٧٤(وبلغ معامل االختالف لألسئلة مجتمعة    ) ٠,٩٥(
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 على العديـد مـن   امما يشير إلى أن هناك اتفاقً  ) ٥٠(المعتمدة في هذه الدراسة     
تحد من التزام الشركات الصناعية المساهمة العامـة األردنيـة          الصعوبات التي   

 .بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر

تأييد المجيبين لوجود كل الصـعوبات المشـار        ) ١٨ (ويالحظ من الجدول  
إليها، إذ بلغ الوسط الحسابي لكل صعوبة بصورة منفردة ولجميـع الصـعوبات             

ويالحـظ أن   ). ٣(ق متوسط أداة القيـاس      بصورة مجتمعة درجة تساوي أو تفو     
عدم إشارة مدققي الحسابات في تقاريرهم لمدى التزام        أعلى متوسط حسابي كان ل    
 وضعف برامج التعليم المحاسـبي فـي التعريـف          الشركات بمتطلبات المعيار،  

قل المتوسطات لندرة الموارد المالية الالزمـة       أ في حين كان     بمتطلبات المعيار، 
 .ألصول الثابتة بما يتماشى مع متطلبات المعيارلإلفصاح عن ا

يوضح الجدول رقم   ، و T-testاستخدام اختبار    تم   الفرضية  لغايات اختبار   و
 : نتائج اختبار الفرضية السادسة)١٩(

 .T-test نتائج اختبار الفرضية السادسة حسب اختبار .)١٩(جدول 
t الجدولية  t المحسوبة  Sig نتيجة اختبار الفرضية 

 رفض ٠,٠٣٣ ٢,٢٩٣ ٢,٠٨٦

 الجدوليـة   t المحسوبة أكبر من قيمـة       tأن قيمة   ) ١٩(يتضح من الجدول     
 أقل من   Sig، كما يالحظ أن مستوى الداللة        )٠,٠٥ = ٩٥) αعند مستوى ثقة    

 t ، وبما أن قاعدة القرار تشير إلى قبول الفرضية العدمية إذا كانت قيمـة            ٠,٠٥
 tدولية ورفض الفرضية العدميـة إذا كانـت قيمـة     الج tالمحسوبة أقل من قيمة     

 الجدولية، فإنه يتم رفض الفرضـية العدميـة وقبـول         tالمحسوبة أكبر من قيمة     
الفرضية البديلة، أي أن هناك صعوبات تحد من التـزام الشـركات الصـناعية              
المساهمة العامة األردنية بقواعد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر الخاص          

 .ول الثابتةباألص
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 نتائج الدراسة
يمكـن   واختبـار فرضـيات الدراسـة      إجابات االستبانات تحليل  بناء على   

 :تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها على النحو التالي

تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بدرجة كبيرة بقواعـد      * 
ول الثابتـة، حيـث بلـغ       المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر الخاص باألص      

درجة، وإن كان هناك تفـاوت فـي        ) ٣,٧٩(الوسط الحسابي اللتزام الشركات     
 .التزامها ببنود المعيار

تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بدرجة كبيـرة جـدا       *  
بالبيانات الخاصة باالعتراف باألصول الثابتة وقياسها الـواردة فـي المعيـار            

لدولي السادس عشر، حيث بلغ الوسط الحسابي اللتزام الشركات بهذه          المحاسبي ا 
 .درجة) ٤,٢٩(البيانات 

تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بدرجة كبيرة بالبيانات        * 
النفقات الالحقة لحيازة األصول الثابتة،     واإلفصاح عن األصول الثابتة،      (:التالية

توقـف األصـول    واستهالك األصول الثابتة،    وابتة،  مكونات تكلفة األصول الث   و
حيث بلغت  ) التصنيع الداخلي لألصول الثابتة   و الثابتة عن االستخدام واستبعادها،   

 .)٣,٥٩، ٣,٨١، ٣,٨٤، ٣,٨٦، ٣,٩٠، ٤,٠٢(أوساطها الحسابية على التوالي 

تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة بدرجـة متوسـطة           * 
الدولي السادس عشـر والخاصـة بــ        ات الواردة في المعيار المحاسبي      بالبيان

حيث بلغ الوسط الحسـابي  ) الثابتة، استبدال األصول الثابتةإعادة تقييم األصول    (
 ).٣,٣٥، ٣,٤٦(اللتزام الشركات بهذه البيانات على التوالي 

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام الشـركات الصـناعية            * 
مساهمة العامة األردنية بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر وصـافي           ال

 .أصولها الثابتة وصافي مبيعاتها السنوية
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عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التزام الشـركات الصـناعية            * 
المساهمة العامة األردنية بقواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر والمؤهل           

 .سنوات الخبرة للقائمين على العمل المحاسبي فيهاالعلمي وعدد 

هناك العديد من الصعوبات التي تحد من التـزام الشـركات الصـناعية             * 
المساهمة العامة األردنية بقواعد المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر، يمكـن           

 :ترتيبها تنازليا حسب درجة تأثيرها على النحو التالي

  .بات في تقاريرهم لمدى التزام الشركة بمتطلبات المعيارعدم إشارة مدققي الحسا -
  . ضعف برامج التعليم المحاسبي في التعريف بمتطلبات المعايير-
 . صعوبة فهم وتفسير متطلبات المعيار-

 تجاهل بعض بنود االعتراف والقياس واإلفصاح نظـراً لعـدم أهميتهـا       -
 .وتأثيرها على القوائم المالية

 .ادر المحاسبي المؤهل عدم توفر الك-
 . ضعف ميل اإلدارة نحو تطبيق المعيار بغرض تحسين المركز المالي-
 ندرة الموارد المادية الالزمة لإلفصاح عن األصول الثابتة بما يتماشـى            -

  .المعيار مع متطلبات

 توصيات الدراسة
ن يبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هـذه الدراسـة فـإن البـاحث                

 :ن بما يلييوصيا

نظرا لضعف التزام الشركات الصناعية بقواعد تسجيل عمليـات التصـنيع           * 
ن يوصيان بضرورة قيام الشـركات الصـناعية        ين الباحث إالداخلي لألصول الثابتة ف   

المساهمة العامة األردنية بتطوير نظام المعالجة المحاسبية لعمليات التصنيع الـداخلي           
 .متطلبات معيار المحاسبة الدولي السادس عشرلألصول الثابتة بما يتماشى مع 
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ضرورة العمل على معالجة استبدال األصول الثابتـة عنـد االعتـراف            * 
 أو مبادلة األصل مقابل حصة في ملكية أصل ،الخسائر الناتجة عن بيع   /بالمكاسب

 .لسادس عشر الخاص باألصول الثابتةمشابه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ا

ات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة إلـى االعتـراف          دعوة الشرك * 
بالنقصان أو الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم لألصول الثابتة وفقا لقواعد معيـار             

 .المحاسبة الدولي السادس عشر

يوصي الباحثان بتعزيز االهتمام بمعايير المحاسبة الدولية، على اعتبـار          * 
المسـتثمرين، وبالتـالي يشـجع علـى انسـياب      أن االلتزام بها يوفر الثقة بين      

االستثمارات، حيث أظهرت نتائج اختبار الفرضية السادسة أن هناك ضعفا فـي            
برامج التعليم المحاسبي في التعريف بمتطلبات معايير المحاسبة الدولية، لذا فـإن    

 .االهتمام بهذه المعايير يساعد على فهمها وتفسيرها

لدول العربية، كالمملكة العربية السـعودية،      االستفادة من تجارب بعض ا    * 
في وضع معايير محاسبية خاصة بها تحل محل االعتماد على معايير المحاسـبة             

 .الدولية وبما يحقق التالؤم ومتطلبات العمل في البيئة العربية

تضمين الخطط الدراسية لألقسام المحاسبية فـي الجامعـات تطبيقـات           * 
واد متخصصة، وإدراج بنودها وتطبيقاتهـا كجـزء        معايير المحاسبة الدولية كم   

 . مكمل عند تدريس مواد المحاسبة المختلفة

 المراجع
 المراجع العربية: أوال

 دور مهنة المحاسبة والمراجعة في أسواق المال في دول مجلس )م٢٠٠٥( بهجت، محمد فداء
كاتب المحاسبة  ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الثاني لم       التعاون لدول الخليج العربية   

 ج العربيـة، الكويـت خـالل الفتـرة     والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخلي      
 .م٩/٣/٢٠٠٥-٨
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 معايير المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعـاون لـدول          )م٢٠٠٤( جمعة، إسماعيل حماد  
، ورقة عمل مقدمة إلـى الملتقـى األول لمكاتـب      المالءمة والفعالية : الخليج العربية 

المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجـي، الفجيـرة، دولـة            وشركات  
 .م١٧/٣/٢٠٠٤-١٦اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة 

 تعديل إهالك األصول الثابتة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية،         )م١٩٩٨( الربيدي، محمد علي  
 لجمهوريـة اليمنيـة،   ، صنعاء، ا   يونيو -،  يناير  ٥، العدد   مجلة الدراسات االجتماعية  

 .١٥٤-١٠٩: ص ص
 مدى توافق أسس استهالك األصول الثابتة بموجب أسـس النظـام            )م٢٠٠٤( الرضا، عقبة 

 ربد للبحـوث  إمجلة  مع معايير المحاسبة الدولية،     ) ٢٨٧(المحاسبي الموحد السوري    
 نيسـان، /، أبريـل  ١، العدد ٧مجلد  ربد، األردن، ال  إربد األهلية،   إ، جامعة   والدراسات

 .٣٦-١ :صص 
 العولمة وتأثيرها على المعـايير المحاسـبية الدوليـة          )م٢٠٠٢( الصيح، عبد الحميد مانع   

، معهد اإلدارة   مجلة اإلداري وانعكاساتها على التطبيقات المحاسبية في الدول النامية،        
: ص ابعة والعشرون، العـدد التسـعون، ص    العامة، مسقط، سلطنة عمان، السنة الر     

١٠٢-٦٥.  
التقييم المحاسبي لألصول الثابتة  )م١٩٩٧( هويدي، علي ومصطفى، غالب و علي،حيمعبدالر

، مة تطبيق المعايير المحاسـبية الدوليـة  ءفي الشركات المساهمة  الكويتية ومدى مالْ     
:  ص، ص١ العدد ،٥ جلدمال جامعة الكويت، الكويت، ،داريةإلالمجلة العربية للعلوم ا

٩٧-٥٣. 
، تعريب أحمد حامد حجـاج،      المحاسبة المتوسطة  )م١٩٩٩(  جيري  ويجانت، كيسو، دونالد 

 .، الطبعة الثانية، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعوديةالجزء األول
 تعليمات اإلفصاح الصادرة عن مجلس مفوضي هيئـة        )م٢٠٠٤( المملكة األردنية الهاشمية  

 .م٢٠٠٤األوراق المالية لسنة 
مستوى اإلفصاح في الشركات المسـاهمة السـعودية      )م٢٠٠٣( بن ناصر الهواوي، سلمان   

، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة العاشـرة لسـبل تطـوير            الواقع والتحديات : المتداولة
ة والمسـاءلة فـي     اإلفصاح المحاسبي والشفافية ودورهما في دعم الرقاب      (المحاسبة  

دارة، جامعة الملك سعود فرع ، قسم المحاسبة، كلية االقتصاد واإل)الشركات السعودية 
 .م١٥/١٠/٢٠٠٣-١٤القصيم، المملكة العربية السعودية خالل الفترة 
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 ١٥١...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

 )١(ملحق 
 

 أداة جمع البيانات
 االستبانة

 
 األخ المجيب المحترم     

 :تحية طيبة وبعد
تزام الشركات الصناعية يسعى الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ال

المساهمة العامة األردنية بتطبيق قواعد معيار المحاسبة الدولي السادس عشر والصـعوبات            
التي تحد من التزام الشركات بهذه القواعد، ودراسة تأثير بعض المتغيرات الشخصية للقائمين 

 .على العمل المحاسبي في هذه الشركات على مدى التزامها بهذه القواعد

ث أننا نعهد بكم االهتمام واالستعداد الدائمين لمؤازرة ومساندة الباحثين في أبحاثهم           وحي
التي تخدم تطور مجتمعنا،  جئنا وكلنا أمل أن نجد التعاون المعهود بكم من خـالل إجابـة                  

 .األسئلة الواردة في االستبانة

ك إلـى تقيـيم   إن تقديمكم للمعلومات الكافية والمطلوبة بدقة وموضوعية سيؤدي بال ش    
أفضل لموضوع الدراسة وبالتالي مساعدة الباحثان في تحقيق أهداف دراسـتهما والخـروج            

 .بتوصيات لوضع الحلول المناسبة

 وأال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط،         ،ونعدكم أن تعامل إجاباتكم بسرية تامة     
 .لكونؤكد استعدادنا لتزويدكم بنتائج هذه الدراسة إذا رغبتم في ذ

 ،شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم
 .واقبلوا فائق االحترام والتقدير

                الباحــــــثان    
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 ةاالستبانـ
 

 ولالقسم األ
 :الرجاء وضع دائرة حول البديل المناسب لكل من العبارات التالية

 : المؤهل العلمي-) ١(
   بكالوريوس-ب    دبلوم كلية مجتمع فأقل-أ

   دكتوراه-د    جستير ما-ج
 .....................)رجاء ذكرها ( أخرى -هـ
 
 : التخصص العلمي-) ٢(
  إدارة أعمال-ب       محاسبة-أ

    علوم مالية ومصرفية-د     اقتصاد -ج
 .....................)رجاء ذكرها ( أخرى -هـ

 : المسمى الوظيفي-) ٣(
        نائب مدير مالي-ب      مدير مالي-أ

         محاسب-د    رئيس قسم المحاسبة -ج
 .....................)رجاء ذكرها ( أخرى -هـ

 : عدد سنوات الخبرة في مجال عملكم الحالي-) ٤(
  سنوات٦ سنوات إلى أقل من ٣  من -ب    سنوات٣  أقل من -أ

   سنة ١٢ سنوات إلى أقل من ٩  من -د  سنوات٩ سنوات إلى أقل من ٦ من -ج
  سنة فأكثر١٢ -هـ
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 القسم الثاني
 :أمام درجة الموافقة التي ترونها مناسبة لكل من العبارات التالية) ✓(الرجاء وضع إشارة  

إلى موافق  اتالعبار الرقم
 حد كبير جداً

إلى موافق 
 حد كبير

إلى موافق 
 حد متوسط

إلى موافق 
 حد قليل

إلى موافق 
 حد قليل جداً

      : الثابتة عندما يكونيتم االعتراف باألصول 

من المحتمل أن يحقق استخدام األصل منافع  -٥
 .اقتصادية مستقبلية

     

      .دقةمن الممكن قياس تكلفة األصل ب -٦
يتم قياس بند األصول الثابتة على أسـاس         -٧

 .التكلفة التاريخية
     

تضاف إلى قيمة األصل قيمة الفوائد المترتبة        -٨
 .هذا األصل في حالة االقتراضعلى تمويل 

     

ال تعد التكاليف اإلدارية العامـة بالشـركة        -٩
 .جزءاً من تكاليف األصل

     

 ل تكاليف بدء العمل وتكاليف ما قب      رال تعتب  -١٠
 . جزءاً من تكاليف األصلاإلنتاج

     

يتم معاملة األصل  المصنع داخليا  نفـس           -١١
 .معاملة األصل المشترى

     

تكون تكلفة األصل المصنع داخليا مساوية        -١٢
لتكلفة  إنتاج األصل المنتج للبيع في حـال         

 .التصنيع الداخلي

     

ال يدخل ضمن تكلفة األصل المصنع داخليا        -١٣
المبالغ غير العادية الناتجة عن تلف المواد       

 .أية مواد مستهلكة في اإلنتاج األجور أو أو

     

فة األصل عندما يتم مبادلتـه       قياس تكل   يتم -١٤
 .بأصل آخر غير مشابه بالقيمة العادلة

     

يتم تحديد القيمة العادلة لألصل المسـتلم بمـا      -١٥
يعادل القيمة العادلة لألصل المتنـازل عنـه        
 .مضافاً إليها المبلغ النقدي المدفوع أو ما يعادله

     

الخسـائر  أو  ال يتم االعتراف بالمكاسـب       -١٦
 اصل مشابه مقابل حصة  جة عن مبادلةالنات

 .في ملكية اصل مشابه

     

الخسـائر  أو  ال يتم االعتراف بالمكاسـب       -١٧
الناتجة عن بيع األصل مقابل حصـة فـي         

 .ملكية اصل مشابه

     

في حال انخفاض قيمة األصل المتنازل عنه عن  -١٨
في حال التبادل بأصـل     -قيمة األصل المستلم  

تخفيض قيمة األصل المسـتلم     فانه يتم   -مشابه
 .وتسجيل األصل الجديد بهذه القيمة المخفضة
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إلى موافق  اتالعبار الرقم
 حد كبير جداً

إلى موافق 
 حد كبير

إلى موافق 
 حد متوسط

إلى موافق 
 حد قليل

إلى موافق 
 حد قليل جداً

 
 

تم إضافة النفقات الالحقة لتكلفة األصـل       ت
 :ترتب على هذه اإلضافة ما يلي الثابت إذا

     

      .زيادة العمر اإلنتاجي لألصل -١٩
      .زيادة الطاقة اإلنتاجية لألصل -٢٠
      .نوعية اإلنتاجتحسين جوهري في  -٢١
تبني عمليات إنتاجية جديدة تمكن الشـركة        -٢٢

 .من تخفيض نفقات التشغيل بشكل كبير
     

نفقات اإلصالح والصيانة الدورية لألصول      -٢٣
الثابتة التي تعمل على إعادة األصل إلـى        
الوضع الذي كان عليه يتم االعتراف بهـا        
كمصروف إيرادي وتحمل على الفترة التي      

 .تم تكبدها فيها

     

نفقات اإلصالح والصيانة لألصول الثابتـة       -٢٤
التي تحافظ على المنافع االقتصادية المستقبلية 
يتم االعتراف بها كمصروف إيرادي وتحمل 

 .على الفترة التي تم تكبدها فيها

     

تم معاملة أجزاء األصول التي يتم استبدالها ت -٢٥
كأصـول  خالل عمر األصل لعدة مـرات       

 .منفصلة نظرا الختالف أعمارها اإلنتاجية

     

تم إعادة تقييم األصول الثابتة بما يعكـس        ت -٢٦
 .قيمتها العادلة

     

تمثل القيمة العادلة لألراضي والمباني عادةً       -٢٧
 .قيمتها السوقية

     

يتم تحديد القيمة السوقية للعقارات من خالل  -٢٨
 .يام بهذه المهمةمقيمين مؤهلين مهنياً للق

     

م األصول الثابتة بالقيمة اإلستبدالية     يتقييتم   -٢٩
 .بعد االستهالك 

     

تم إعادة تقييم بنود األصول الثابتة عندما تختلف        ت -٣٠
ـوره          ـاد تقييمـه بص القيمة العادلة لألصل المع

 .جوهرية عن قيمة األصل المسجلة دفتريا

     

ألصول الثابتة التـي    تم إعادة تقييم بنود ا    ت -٣١
تطرأ عليها تغيرات جوهرية فـي قيمتهـا        

 .العادلة سنويا

     

تم إعادة تقييم بنود األصول الثابتة التـي ال         ت -٣٢
عليها تغيرات جوهرية في قيمتها العادلة       تطرأ

 . سنوات٣خالل مدة زمنية ال تقل عن 
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إلى موافق  اتالعبار الرقم
 حد كبير جداً

إلى موافق 
 حد كبير

إلى موافق 
 حد متوسط

إلى موافق 
 حد قليل

إلى موافق 
 حد قليل جداً

تم إعادة احتساب مجمع االستهالك الخاص      ت -٣٣
ل الثابتة التي تم إعادة تقييمها بمـا        باألصو

يتناسب مع التغير في القيمة الدفترية لألصل 
بحيث تكون القيمة الدفترية لألصـل بعـد        

 .إعادة التقييم تساوي مبلغ التقييم

     

عندما يعاد تقييم أحد بنود األصول الثابتـة         -٣٤
فانه يتم إعادة تقييم كامل الصـنف الـذي         

 .عاد تقييمهينتمي إليه البند الم

     

تم إضافة الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم إلى        ت -٣٥
 ).فائض إعادة التقييم( حقوق الملكية تحت بند

     

يتم االعتراف بالتخفيض الناتج عن إعـادة        -٣٦
تقييم األصول الثابتة كمصروف إيرادي يتم      

 .إقفاله في نهاية السنة المالية

     

زيادة الناتجة عـن إعـادة   يتم االعتراف بال   -٣٧
التقييم كإيراد يتم إقفاله في نهايـة السـنة         

 .المالية

     

يتم تحميل التخفيض الناتج عن إعادة التقييم        -٣٨
إلى حساب فائض إعادة التقييم في الحـدود   
التي ال يتجاوز فيهـا التخفـيض المبلـغ         

 .المحتفظ به في هذا الحساب

     

لتقييم إلى األرباح   يتم تحويل فائض إعادة ا     -٣٩
 مباشرة عندما يتحقق هذا الفائض      حتجزةالم

 .نتيجة التخلص من األصل أو بيعه

     

يتم توزيع القيمة القابلة لالسـتهالك لبنـد         -٤٠
األصول الثابتة بطريقة مناسبة وبصـورة      

 . منتظمة خالل حياته اإلنتاجية

     

يتحدد العمر اإلنتـاجي لألصـل بموجـب         -٤١
 .المتوقعة منه للمنشأةالمنفعة 

     

عند تقدير العمر اإلنتـاجي لألصـل يـتم          
 :مراعاة ما يلي

     

      .االستخدام المتوقع لألصل من قبل المنشأة -٤٢
التقادم التقني الناشـئ عـن تغيـرات أو          -٤٣

 في اإلنتاج أو التغير فـي طلـب        تتحسينا
 .السوق على المنتج

     

      .المادي المتوقعاإلهتراء أو التلف  -٤٤
      .المحددات القانونية والفنية على استخدام األصل -٤٥
يتم فصل األراضي عن المباني ألغـراض        -٤٦

 .حساب االستهالك
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إلى موافق  اتالعبار الرقم
 حد كبير جداً

إلى موافق 
 حد كبير

إلى موافق 
 حد متوسط

إلى موافق 
 حد قليل

إلى موافق 
 حد قليل جداً

يراعى عند احتساب القيمة القابلة لالسـتهالك     -٤٧
 .الخردة لألصل وفقا لطريقة القسط الثابت قيمة

     

لعمر اإلنتـاجي لبنـود     تم مراجعة تقدير ا   ت -٤٨
 .األصول الثابتة بشكل دوري

     

يتم تعديل عبء االستهالك للفتـرة الحاليـة         -٤٩
والمستقبلية في حال اختالف التوقعات الحالية      

 .للعمر اإلنتاجي عن التقديرات السابقة

     

يتم استبعاد األصل من الميزانية العموميـة        -٥٠
وال يتوقع عندما يسحب نهائيا من االستخدام    

 .منه تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية 

     

يتم االعتراف بالفرق بين صافي المتحصالت  -٥١
المقدرة من االستبعاد والقيمة المسجلة لألصل 
 عن توقف األصل أو التخلص منه كإيراد أو

 .مصروف في قائمة الدخل

     

يتم اإلفصاح عن البنود التالية لكل صـنف        
 :ول الثابتةمن أصناف األص

     

٥٢- 
 

أساس القياس المستخدم لتحديد إجمـالي       -أ
 .تكلفة األصل

     

      .طريقة االستهالك المستخدمة -ب -٥٣
      .العمر اإلنتاجي أو معدل االستهالك -ج -٥٤
      .إجمالي مبلغ األصل لكل صنف -د -٥٥
      .مجمع االستهالك لكل صنف -هـ -٥٦
      .افات في قيمة األصل  خالل العام اإلض-و -٥٧
      .االستهالك خالل العام  اإلضافات على-ز -٥٨
      . اإلستبعادات من قيمة األصل خالل العام-ح -٥٩
      . اإلستبعادات في قيمة االستهالك خالل العام-ط -٦٠
      .استهالك األصل خالل العام -ي -٦١
تكلفـة  ( ية لألصل  الدفتر ة صافي القيم  -ك -٦٢

 ). مجمع اإلهالك-األصل
     

      .وجود قيود على ملكية األصل -ل -٦٣
  الضمانات المقدمة لاللتزامات الناشئة  -م -٦٤

 .عن االقتراض لتمويل شراء األصل
     

 السياسة المحاسبية المتعلقة بالتكـاليف      -ن -٦٥
 .المقدرة لترميم موقع األصول بعد إزالتها

     

يتم تصنيف األصول الثابتة التي من نفـس         -٦٦
 .النوع في مجموعات متجانسة

 
 

     



 ١٥٧...    طبيق قواعد معيار المحاسبة مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت

 

إلى موافق  اتالعبار الرقم
 حد كبير جداً

إلى موافق 
 حد كبير

إلى موافق 
 حد متوسط

إلى موافق 
 حد قليل

إلى موافق 
 حد قليل جداً

فيما يتعلق بإعادة تقييم األصول الثابتة فإنه  
 :يتم اإلفصاح عما يلي

     

      .األساس المستخدم إلعادة تقييم األصول -٦٧
      .تاريخ تنفيذ إعادة التقييم -٦٨
 الثابتة المتوقفـة    يتم اإلفصاح عن األصول    -٦٩

 .عن العمل مؤقتا
     

٧٠- 
 

يتم اإلفصاح عن المبلغ اإلجمـالي لقيمـة        
 لاألصول المستهلكة بالكامل والتي ما تـزا    

 .قيد االستخدام

     

يتم اإلفصاح عن المبلـغ المسـجل بقيمـة         -٧١
 .األصول الموقوفة عن العمل بانتظار بيعها

     

 
 القسم الثالث

أمام درجة الموافقة التي ترونها مناسبة لوجود كل من الصعوبات          ) ✓(ة    الرجاء وضع إشار  
التالية إذا كنتم ترون أنها تحد من التزام الشركات بتطبيق قواعد معيار المحاسـبة الـدولي                

 :السادس عشر الخاص باألصول الثابتة
إلـى  موافق   الصعوبات الرقم

 حد كبير جداً
إلـى  موافق  
 حد كبير

إلـى  موافق  
 سطحد متو

إلـى  موافق  
 حد قليل

إلـى  موافق  
 حد قليل جداً

      .عدم توفر الكادر المحاسبي المؤهل -٧٢
      .صعوبة فهم وتفسير متطلبات المعيار -٧٣
ضعف ميل اإلدارة نحو تطبيـق المعيـار         -٧٤

 .بغرض تحسين المركز المالي
     

تجاهل بعض بنـود االعتـراف والقيـاس         -٧٥
م أهميتها وتأثيرها على    واإلفصاح نظراً لعد  

 .القوائم المالية

     

عدم إشارة مدققي الحسابات في تقـاريرهم        -٧٦
 .لمدى التزام الشركة بمتطلبات المعيار

     

ـاح عـن          -٧٧ ندرة الموارد المادية الالزمـة لإلفص
 .األصول الثابتة بما يتماشى مع متطلبات المعيار

     

 في التعريف ضعف برامج التعليم المحاسبي   -٧٨
 .بمتطلبات المعايير

     

 نا وعظيم تقديرناـع جزيـل شكـرم

 انالباحـث

 



 عادل محمد سريع ووليد زكريا صيام                                ١٥٨
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Abstract. This study aims to measure the extent of compliance of 
Jordanian industrial corporations in applying the rules of the 
International Accounting Standard (IAS) No. sixteen, related to property, 
plant, and equipment. It also tries to determine the relationship between 
the extent of compliance to IAS 16 and the companies net fixed assets, 
net annual sales, qualifications, years of experience of accounting staff at 
these companies. It also defines the difficulties that limit the 
implementation of IAS 16, related to fixed assets. 

To achieve these objectives, the researchers designed a questionnaire, 
where 81 questionnaires were distributed. 63 questionnaires were 
returned and subject for analysis, with a response rate of 77.8%. 

After analyzing data of the study and testing its hypotheses, the 
following results were concluded: 

*  Jordanian industrial corporations do comply with IAS 16, related to 
fixed assets, as of: recognition, measurement, components of fixed 
assets. 

* There is no significant statistical relationship between the extent of 
compliance of the Jordanian industrial corporations with IAS 16 
rules, and their net of fixed assets, net sales, and qualifications, and 
years of experience of accounting staff at those companies. 

* There are some difficulties facing the Jordanian industrial 
corporations that limit applying the rules of IAS 16, i.e., auditors do 
not refer to the extent of compliance of the Jordanian industrial 
corporations with the requirements of IAS 16.  & deficiency of 
accounting teaching program in submitting the requirements of 
international accounting standards. 

 


