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  ستخلصالم
  

دراس  ة إمكانی  ة تطبی  ق ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة یھ  دف ھ  ذا البح  ث ب  شكل رئ  یس إل  ى 
لمعی ار رس ملة تك الیف االقت راض، المدرج ة ف ي س وق فل سطین ل ألوراق المالی ة  یةفلسطین الالعامة

د العاملین بال دائرة المالی ة ذوي العالق ة بإع داوزعت على ًخصیصا ولتحقیق ذلك تم تصمیم إستبانة 
 .     )١٠(في جمیع الشركات وعددھا القوائم المالیة 

غالبی  ة المبح  وثین أك  دوا عل  ى أھمی  ة إع  داد الق  وائم : ًأوال ،وبین  ت نت  ائج الدراس  ة م  ا ی  أتي
ھن اك : ً ثانی ا. ھ ذه الق وائمف يثقة المستفیدین من ًوفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة، وھذا یزید المالیة 

تطبی  ق معی  ار طینیة ألھمی  ة ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة العام  ة الفل  سإدراك كبی  ر م  ن قب  ل إدارة 
ٍ كبی  رال  شركاتتطب  ق : ًثالث  ا. رس  ملة تك  الیف االقت  راض .  معی  ار رس  ملة تك  الیف االقت  راض إل  ى ح  د

تلت زم ال شركات المطبق ة لرس ملة تك الیف االقت راض بقواع د الرس ملة المن صوص علیھ ا ف ي : ًرابعا
ٍ كبی ر، م ع تف  اوت ھ ذا االلت  زام ب ین تل ك القواع  دمع اییر المحاس بة الدولی   تطب  ق : ًخام سا. ة إل ى ح  د

ٍ كبیر ًالشركات أسسا واضحة في معالجة تكالیف االقتراض محاسبیا إلى حد ًً.  
یجب على إدارة ال شركات االھتم ام بتطبی ق مع اییر المحاس بة الدولی ة أوصت الدراسة بأنھ و

ً المالیة مصداقیة وشفافیة أكبر محلیا ودولیاومعاییر التدقیق الدولیة لكسب البیانات ً.  
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Abstract 
 

This search aims basically at studying the ability of applying the Standard of Borrowing Costs by 
the Palestinian General Contributing Manufacturing Companies (PGCMC). They were listed at 
Palestinian Securities Market. This done by doing a special questionnaire designed and distributed 
among employees who are working in the financial departments and responsible for preparing the 
financial statements in the ten examined companies. The results of the study revealed that:  
1. Most of workers ensured the importance of preparing the financial statements according to the 

International Accounting Standards; this would increase the credibility of beneficiaries in these 
companies.  

2. There is a wide awareness by the administration of the (PGCMC) to the essential of applying the 
Standard of Borrowing Costs.  

3. There is a wide application of Standard of Borrowing Costs among examined companies.  
4. The applied companies of the Standard of Borrowing Costs followed the rules of funding which are 

widely agreed the International Accounting Standards. The study recommended that the 
administration of companies should concern the application of international accounting standards 
and auditing standards to give the financial data more credibility locally and internationally.                                                            

  
  المقدمة
ًا رئی سا◌ دور ت ؤديالط ب والھندس ة كغیرھا من المھ ن مث ل ن مھنة المحاسبة إ ً ً

 ق وائمس تقرار عل ى الن م ن أھ م مرتكزاتھ ا إض فاء االإ في المجتمع ات الدولی ة، وًومھما
 الفئ ات الم ستخدمة كاف ةعتم د علیھ ا تالمالیة والمساعدة في إنت اج معلوم ات مالی ة مفی دة 

س تثمارات س واء ف ي بل دان جتم ع، وھ ي أم ور ض روریة لتن شیط اال ف ي المقوائملتلك ال
ك   ون  ونتیج   ة ل.)، أ١٩٩٩خ   وري،  (الع   الم الن   امي أم ف   ي بل   دان األس   واق ال   صاعدة

 فروع المحاس بة فإنھ ا تتمی ز بتق دیمھا معلوم ات ع ن المع امالت ىالمحاسبة الدولیة أحد
م    ستخدمي ھ    ذه   إنإذ والعملی    ات الخارجی    ة المتعلق    ة بال    شركات متع    ددة الجن    سیة،

المعلومات تختلف مواقع إقامتھم عن مواقع الوحدة المعد عنھا التقریر، وھذا یساعد ك ل 
 وأخ  رون، ت  شوي( اس  تثمارات خ  ارج ح  دود وطن  ھ م  ن یرغ  ب ف  ي القی  ام بأعم  ال أو

٢٠٠٤ .(  
ًكما أن معاییر المحاسبة الدولیة تھتم أساس ا بتحدی د معالج ات الق وائم المالی ة م ن 

 وقی  اس وع  رض وإف  صاح، وذل  ك بھ  دف تح  سین ج  ودة الممارس  ات المحاس  بیة تحدی  د
 وف  ق  عل ىإن إع  داد الق وائم المالی  ةف  م  ن ث مو. لخدم ة كاف ة الم  ستفیدین م ن ھ  ذه الق وائم
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جمی ع  مع اییر الت دقیق الدولی ة یع زز الثق ة ف ي بح سبمعاییر المحاسبة الدولیة وت دقیقھا 
  .تھ المالیة من قبل كافة المستفیدین الصناعي وببیانا القطاعات منھاالقطاع

عد أحد قتراض معیار رسملة تكالیف االإن معاییر المحاسبة الدولیة التي ینبغ ي  یُ
 خدم  ة للعدی  د م  ن فئ  ات ،ن  شورةالمالی  ة المالق  وائم تطبیقھ  ا واإلسترش  اد بھ  ا عن  د إع  داد 

غم م ن أن وعلى الر .السیما ونحن نعیش عصر العولمة وأبعادھا اإلقتصادیةوالمجتمع 
 أنھ ّقتراض إاللم یلزم الشركات برسملة تكالیف اال) ٢٣(المعیار المحاسبي الدولي رقم 

أشار الى وجوب إتباع سیاسة موحدة في رسملة أو عدم رسملة ھذه األعباء، وأكد عل ى 
عنھ ا وجوب وضع قواعد مح ددة ی تم إتباعھ ا ف ي حال ة الرس ملة، كم ا أوج ب االف صاح 

  .بشكل واضحو
ایات القرن الماضي بدأت معظم الشركات تدرج ضمن تكلف ة اإلنت اج ك ل ومع بد

التكالیف بما فیھا الفوائد، ثم اتجھ معظم الكتاب في المحاس بة إل ى التفرق ة ب ین التك الیف 
الصناعیة من ناحیة والتك الیف البیعی ة واإلداری ة م ن ناحی ة أخ رى، وأن تت ضمن تكلف ة 

ب دأ وق د ). ١٩٩٠الج وھري،  (١٩٩١ان ذل ك ع ام  وك ،اإلنتاج التكالیف الصناعیة فقط
 كان ت ھ ذه إذاالھتمام بم شكلة المحاس بة ع ن تكلف ة الفوائ د ف ي أواخ ر الق رن الماض ي، 

دم  ی ستخًلفة اإلنتاج بوص فھا أساس امن اھتمام أكبر یتعلق بكیفیة تحدید تكًالمشكلة جزءا 
ً الفوائد جزءا م ن تكلف ة ّة عدولقد نشأت فكر. اإلنتاجیةة في تحدید األسعار وقیاس الكفای

الك األص ول تھس  إكم ا ح دث بالن سبة للمطالب ة بإعتب ارنتیجة للثورة الصناعیة،  اإلنتاج
  . )٢٠٠٠المناوي، ( ًالثابتة جزءا من تكلفة اإلنتاج

  
   مشكلة البحث

  : في مجموعة من التساؤالت اآلتیةبحثیمكن طرح مشكلة ال
رس  ملة لمعی  ار  العام  ة الفل  سطینیة ساھمة الم   ال  شركات ال  صناعیةكارم  ا م  دى إد .١

   وأھمیتھ؟تكالیف االقتراض
رس  ملة لمعی  ار الفل  سطینیة ة العام    الم  ساھمةق ال  شركات ال  صناعیةی   تطبم  ا م  دى .٢

  ؟قتراضتكالیف اال
المطبق  ة لرس  ملة  الفل  سطینیةة العام    الم  ساھمة ال  شركات ال  صناعیةم  ا م  دى إلت  زام .٣

مع  اییر المحاس  بة ال  واردة ض  من  لرس  ملةقت  راض بقواع  د تطبی  ق ھ  ذه اتك  الیف اال
  ؟الدولیة

ًأس سا واض حة ف يالفلسطینیة ة العام  المساھمة الشركات الصناعیةھل تتبع .٤  معالج ة ً
  ً؟قتراض محاسبیااالتكالیف 

  
   البحث افأھد

ة العام  المساھمة تطبیق الشركات الصناعیةدراسة إمكانیةى إل ثحبلاذا ف ھھدی
 فداھ   األدفھ  ذا الھ   ح  ت تن  درجیو. قت  راضك  الیف االلمعی  ار رس  ملة ت الفل  سطینیة
  :ةیتالفرعیة اآل

رس ملة تك الیف معی ار ل الفلسطینیةة العام  المساھمةقیاس إدراك الشركات الصناعیة .١
  .تھوأھمی االقتراض
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 ال  شركات ال  صناعیةف  ي قت  راض رس  ملة تك  الیف االمعی  ار  تطبی  ق دراس  ة إمكانی  ة .٢

  .الفلسطینیةة العام المساھمة
المطبق ة  الفل سطینیةة العام   الم ساھمة إلتزام ال شركات ال صناعیة على مدىالتعرف .٣

 ض  من مع  اییر ال  واردةقت  راض بقواع  د تطبی  ق ھ  ذه الرس  ملة لرس  ملة تك  الیف اال
  .المحاسبة الدولیة

 م  ن قب  ل ال  شركات ًقت  راض محاس  بیا األس  س المتبع  ة ف  ي معالج  ة تك  الیف االبی  ان .٤
  .ةالفلسطینیة العام  المساھمةالصناعیة

  
   بحثأھمیة ال

ل  ى قری  ة إ وتح  ول الع  الم مترام  ي األط  راف نیالق  رن الح  ادي والع  شربدای  ة م  ع 
 االنسان بأص ابع یدی ھ عب ر وس ائل اإلت صال الحدیث ة فإن ھ م ن الواج ب صغیرة یجوبھا

 المالی  ة حت  ى ی  سھل مقارنتھ  ا ببع  ضھا ال  بعض ق  وائمتطبی  ق أس  س علمی  ة عن  د إع  داد ال
ال س یما أن تطبی ق مع اییر المحاس بة الدولی ة یم نح وكب ر، وحتى تعطي ثقة ومصداقیة أ

ھم ف ي ت دفق رؤوس األم وال  في التقاریر، كما أن تطبیقھا یسالمستثمر الدولي ثقة أكبر
 الدولیة یساعد في تحقیق وضوح الرؤیا والشفافیة  المحاسبةبین الدول، وإنتشار معاییر

م ن ھن ا  . مھنة المحاسبةطویرتنظیم وتلمتخذ القرار اإلستثماري أو القرار المالي وفي 
 الفل  سطینیةة العام    الم  ساھمة تطبی  ق ال  شركات ال  صناعیةدراس  ة إمكانی  ةج  اءت أھمی  ة 

   . المالیةقوائمقتراض عند إعداد اللمعیار رسملة تكالیف اال
  

     بحثفرضیات ال
  :لغرض تحقیق أھداف البحث، تم االعتماد على الفرضیات اآلتیة

 رس  ملة أھمی  ة معی  ار الفل  سطینیةة العام  كات ال  صناعیة الم  ساھمة  ال  شرإدارةدرك ت   .١
  .قتراضتكالیف اال

 رس   ملة تك   الیف معی   ار الفل   سطینیةة العام   تطب   ق ال   شركات ال   صناعیة الم   ساھمة  .٢
  .االقتراض

رسملة تكالیف معیار المطبقة ل الفلسطینیةة العامتلتزم الشركات الصناعیة المساھمة  .٣
  . ضمن معاییر المحاسبة الدولیةالواردة الرسملة قتراض بقواعد تطبیق ھذهاال

ف ي معالج  ة  ًواض  حةًأس سا  الفل  سطینیةة العام ال  شركات ال صناعیة الم  ساھمة تطب ق  .٤
  ً.اقتراض محاسبیتكالیف اال

ب ین آراء متخ ذي ) ٠.٠٥(توجد فروقات ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى معنوی ة  .٥
ح ول إمكانی ة تطبی ق الفل سطینیة ة الشركات الصناعیة المساھمة العام القرارات في 

 الم شاركة ف ي –ع دد س نوات الخب رة (معیار رسملة تكالیف االقت راض تع زى إل ى 
   ).  القناعة الشخصیة بأھمیة المعاییر– عدد الدورات التدریبیة –اتخاذ القرارات 

  
  الدراسات السابقة

رس ملة  قواعد اعتم اد سیاس ة على ، ركزت)١٩٩٦ھم، ؤوني مري وشركا(دراسة  .١
 یتم على أجزاء وكان استعمال ك ل صولنھ إذا كان إعداد األإ إذ ،تكالیف االقتراض
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 في إعداد األج زاء األخ رى، وج ب عندئ ذ ً في حین یكون العمل مستمراًجزء ممكنا
قراض عن كل جزء تم إنجازه، أما إذا كان ال ب د م ن التوقف عن رسملة تكالیف اال

، فالع ادة ھ ي أن أص ولاإلمك ان اس تعمال أی ة ب ل أن ی صبحإكمال جمیع األجزاء قب 
  . بالكاملصولراض إلى أن یتم إنجاز األتقالتستمر رسملة تكالیف ا

ن م  ن مزای  ا عل  م المحاس  بة أل  ى إ  ھ  ذه الدراس  ةأش  ارت، )١٩٩٧غط  اس، (دراس  ة  .٢
ل  ى إ فالعدی  د م  ن األط  راف بحاج  ة Service Activityوالت  دقیق أن  ھ ن  شاط خ  دماتي 

 الم  الیون یرون فالم  د،تخ  اذ الق  رارات اإلقت  صادیةاساعدھم ف  ي معلوم  ات مالی  ة ت  
لى المعلومات التي یصرح بھا المحاسب ومدقق الح سابات إ بحاجة ًالواإلداریون مث

  .في تقاریرھم لیتمكنوا من إتخاذ القرارات اإلداریة من تخطیط وتنظیم ورقابة
ف  صاح وال  سریة  ال  شفافیة ومع  اییر اإل، تناول  ت موض  وع)١٩٩٩من  صور، (دراس ة  .٣

الدراس  ات المتع  ددة الت  ي ص  درت ح  ول األزم  ة المالی  ة الت  ي  بین  ت أن وق  د، المھنی  ة
المع  اییر وض  ربت منطق  ة ش  رق آس  یا أظھ  رت األھمی  ة الكب  رى لم  سائل ال  شفافیة، 

 أن الشركات كما بینت. عام التقاریر المالیة، واإلفصاحات بشكلوالدولیة للمحاسبة، 
الدولیة، ولم تفصح بالقدر الك افي ع ن المحاسبة بع معاییر في تلك المنطقة لم تكن تت

أعمالھا من خالل بیاناتھا المالیة، األمر الذي لم یسمح ألص حاب العالق ة بالح صول 
عل  ى أی  ة دالئ  ل أو حت  ى مؤش  رات أولی  ة ع  ن األوض  اع المتردی  ة لتل  ك ال  دول، وق  د 

یونھا الدولیة التي لى نقطة لم تعد تتمكن عندھا المؤسسات من سداد دإوصل الوضع 
  .ستحقت بشكل متسارعأ

 ف  ي  مع  اییر المحاس  بة الدولی  ةعتم  ادتناول  ت أبع  اد ا ،)، ب١٩٩٩خ  وري، (دراس  ة  .٤
 وس یلة لت أمین وض وح الرؤی ا وال شفافیة دع ُ تاألردن، حیث أكدت عل ى أن المع اییر

مة ھماع في المجتمع، ولذلك فھي أداة ألي متخذ قرار إستثماري أو مالي في أي قط
لخدمة كل فئات المجتمع عن طریق إطالعھم عل ى معلوم ات یمك ن اإلعتم اد علیھ ا 

 وذل ك م ن أج ل ،وإستیعابھا وإستقراء أو إستنباط ما تحتوي علیھ من بیانات وأرق ام
  .  القرارات المناسبةذإستخدامھا في إتخا

ع اییر  م ن مً ك ال١٩٩١ س نةردن من ذ ألإعتم اد ا: من أھم نتائج الدراسة م ا ی أتيو     
ت  وفر بیئ  ة محاس  بیة م  ستقرة ذات مع  الم واض  حة ف  ي لع  دم الدولی  ة والت  دقیق المحاس  بة 

جاھزیة ھذه المعاییر وسھولة الحصول علیھا دون جھد أو تكلفة وتوفر صیغ و، األردن
كان ل ھ آث ار الدولیة في األردن لتدقیق والمحاسبة  امعاییرتطبیق ، إن باللغة العربیة لھا

تحسین البیئة المحاسبیة والتشریعات التجاریة وتنشیط األسواق المالیة ي فإیجابیة كبیرة 
  . وتحدیث وتعزیز تطویر التعلیم الجامعي والمھني

 ، إلى دراسة المعالجات المختلفة لتكلفة االقتراض، ھدفت)٢٠٠٠المناوي، ( دراسة .٥
م  ع وذل  ك بتوض  یح مزای  ا وعی  وب ك  ل منھم  ا م  ن حی  ث اتف  اق المعالج  ة المحاس  بیة 

ًاالطار الفكري للمحاسبة المالیة والمبادئ المحاسبیة المقبولة قبوال عام ا، وأن ت وفر  ً
ھ  ذه المعالج  ة معلوم  ات محاس  بیة تت  صف ب  الجودة، م  ن خ  الل ت  وافر الخ  صائص 

  .ن تطبیق ھذه السیاسةعالكیفیة في المعلومات الناتجة 
راض أدت إل ى تح سن تطبی ق سیاس ة تكلف ة االقت : ًومن أھم النتائج ما ی أتي، أوال

واضح في رقم صافي الربح ال ذي یرح ل إل ى قائم ة األرب اح المحتج زة، وزی ادة تكلف ة 
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األصول المسجلة في قائمة المركز المالي وزیادة النقدی ة المتول دة ع ن أن شطة الت شغیل 
تطبی  ق سیاس  ة تكلف  ة : ًثانی  ا. ونق  ص ف  ي النقدی  ة المتول  دة ع  ن األن  شطة االس  تثماریة

، وع  دم قابلیتھ  ا ًاس  لب الكیفی  ة للمعلوم  ات المحاس  بیة  الخ  صائصف  يثر االقت  راض ت  ؤ
  .للمقارنة

ضرورة الحد من تطبیق سیاسة رسملة تكلفة : ًومن أھم التوصیات ما یأتي، أوال
ت  ي االقت  راض، واتب  اع سیاس  ة تحمی  ل الفوائ  د عل  ى االی  راد ف  ي قائم  ة ال  دخل للفت  رة ال

اض حة لل شركات الت ي تتب ع سیاس ة رس ملة  شروط وضرورة وضع: ًثانیا. تستحق فیھا
  .تكلفة االقتراض

بی ان إیجابی  ات ومعوق  ات مع  اییر المحاس  بة   عل  ى، رك  زت)٢٠٠٥ص  یام، (ة دراس  .٦
  .ن على مھنة المحاسبةردن من وجھة نظر القائمیالدولیة في األ

 ھناك تأیید كبیر لاللتزام بتطبیق مع اییر المحاس بة: ًومن أھم نتائج الدراسة، أوال
مث ل ت وفیر الجھ د الكبی ر واألم وال : الدولیة في األردن لما لھ ذا التطبی ق م ن إیجابی ات

ھن اك معوق ات تح د م ن االلت زام بتطبی ق : ًثانی ا. الطائلة الالزم ة لوض ع مع اییر محلی ة
مث  ل اخ  تالف الظ  روف االقت  صادیة واالجتماعی  ة والثقافی  ة : مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة

 المف  اھییم وال  سلوكیات والق  یم ال  سائدة واخ  تالف الت  شریعات والح  ضاریة والتف  اوت ف  ي
ھ ا اإلش راف عل ى ھیئات والجمعی ات المھنی ة المن اط الیوالقوانیین، والتفاوت في دور ال

  .مھنة المحاسبة
تنمی   ة مھ   ارات وق   درات : ًوخل   صت الدراس   ة إل   ى ع   دة توص   یات أھمھ   ا، أوال

ئر المالی  ة ف  ي ال  شركات لتمكی  نھم م  ن وكف  اءات الع  املین ف  ي األق  سام المحاس  بیة وال  دوا
 بحیثإعادة النظر في أسس منح تراخیص مزاولة مھنة التدقیق : ًثانیا. المنافسة العالمیة

یتم التأكد من قدرتھم على التعامل مع معاییر المحاس بة والت دقیق الدولی ة ب شكل من افس 
  .لمدققي الحسابات في الدول المتقدمة

 لمع اییر المحاس بة ً المالی ة المع دة وفق اق وائمبأن الیمكن القول وفي ضوء ماسبق 
الدولی ة یفت رض ب أن تك ون عادل ة وص ادقة فیم ا الت دقیق  لمع اییر ًالدولیة والمدققة طبقا

 یعزز الثق ة ف ي الق وائم  المالی ة م ن قب ل كاف ة  وھذا بدوره.تظھره من معلومات ونتائج
  .المستفیدین

  أھم ما یمیز ھذه الدراسة 
  :یأتيحث بأن ھذه الدراسة تتمیز بما البایعتقد 

 تطبی  ق  لدراس  ة إمكانی  ة-ح  سب عل  م الباح  ث– س  ة المحاول  ة األول  ىاذه الدرھ  د ع  ُت .١
  .قتراض لمعیار رسملة تكالیف االیةفلسطینة الالعام  المساھمةالشركات الصناعیة

 تطبی  ق بی  ان إمكانی  ة الت  ي تھ  دف إل  ى  ف  ي ع  دد البح  وث والدراس  ات ھن  اك نق  ص.٢
یة لمع اییر المحاس بة الدولی ة ب صفة فل سطینة الالعام   الم ساھمةكات ال صناعیةالشر

، ل ذلك ج اءت ھ ذه الدراس ة  بصفة خاص ةقتراضمعیار رسملة تكالیف االعامة ول
  . النقصشيء من ھذالسد 

  
  اإلطار النظري



  ]١٩٥[الدكتور درغام 
 

ًمی  ا ب  دءا م  ن مطل  ع س  نةلق  د أص  بح تبن  ي مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة إلزا ً ٢٠٠٥، 
بة للتقری  ر الم  الي لجمی  ع ال  شركات بم  ا فیھ  ا األمریكی  ة المتعامل  ة م  ع دول وذل  ك بالن  س

 دول ة ٦٥أكث ر م ن (كم ا اتجھ ت العدی د م ن دول الع الم ).  دولة٢٥(االتحاد األوروبي 
وج دیر بال ذكر أن الوالی ات  ،لتبني معاییر المحاسبة الدولیة بم ا فیھ ا م صر) حتى اآلن

ًتمرا وطویل األجل لتسویة الخالفات بین معاییرھا ًالمتحدة األمریكیة تبنت مشروعا مس
 في  أن تسريالوطنیة ومعاییر المحاسبة الدولیة ھذا من جانب، ومن جانب آخر ینتظر

ًالفترة القادمة معاییر المحاسبة الخلیجیة عربیا التي أصدرتھا ھیئة المحاسبة والمراجعة 
  ).٢٠٠٥یلم، توفیق، وسو(لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 

مع اییر المحاس بة الدولی ة إل ى أن ھ أص بح ال یقت صر وقد أدى اإلھتم ام المتن امي ب
تبنیھ  ا عل  ى ال  شركات الم  سجلة ف  ي أس  واق الم  ال فح  سب، ب  ل إل  ى إتج  اه العدی  د م  ن 
حكومات الدول وأجھزة تنظیم سیاساتھا المحاسبیة في العدی د م ن دول الع الم إل ى تبن ي 

ة ل  سد حاج  ة التنظ  یم المحل  ي وال  دولي ل  سیاساتھا المحاس  بیة مع  اییر المحاس  بة الدولی  
  .(Gannon and Ashwal, 2004)المتعلقة بمختلف جوانب التقریر المالي 

  الدولی ةولیة تعدیل وتنق یح مع اییر المحاس بةؤأن مس) ، أ١٩٩٩خوري، (ویرى 
حاس بیة  بل ھي من مسؤولیة المنظم ات والھیئ ات الم، تقع على عاتق المحاسبین فقطال

أن الھیئ ة العالمی ة الم شرفة عل ى أس واق رأس ، كم ا والرقابیة في بلدان العالم المختلف ة
 من أجل أن تحظى  الدولیة توافرھا في معاییر المحاسبةیجب االمال قد وضعت شروط

  :ھي، من الھیئة العالمیة بالقبول والموافقة
  .علیھاأن تكون المعاییر ذات شمولیة وذات أسس محاسبیة متعارف  .١
 لى ال شفافیة والقابلی ةإ من الجودة ویقود إتباعھا ٍعلى مستوى راقالمعاییر أن تكون  .٢

  .للمقارنة واإلفصاح الكامل
  . وتفسیرھا بتشدد وأن یتم التقید بھا بشكل صارمالمعاییر تطبیقأن یتم  .٣

ع ود تكما أن معاییر المحاسبة الدولیة أصبحت ضرورة ملحة والحاجة لوجودھ ا 
  ):٢٠٠٧جامعة القدس المفتوحة، (و ،)٢٠٠٢الصیح،  (عوامل ھيإلى عدة 

  .االنتشار الواسع للشركات متعددة الجنسیات حول العالم .١
  .وجود شركات المحاسبة والتدقیق الدولیة .٢
  .زیادة حركة التجارة العالمیة بین الدول وظھور منظمات التجارة العالمیة .٣
مالیة م ن خ الل إع داد البیان ات المالی ة توفیر الوقت وتخفیض تكلفة إعداد البیانات ال .٤

  .الموحدة
  .الحاجة الملحة إلى حمایة األموال المستثمرة في األسواق المالیة العالمیة .٥
 المستخدمین في البیانات المالیة ومن ثم توفیر فرص متكافئة لتحدید أسعار ثقةزیادة  .٦

        .عادلة ألسھم الشركات
  : وھي الدولیةالمحاسبة والتدقیق معاییر منافع إنتشار) ١٩٩٧غطاس، (وقد بین 

 یعطی ان الم ستثمرین ال دولیین ثق ة  الدولی ةالمحاسبة والتدقیقمعاییر تطور وتطبیق  .١
   .قوائم المالیةفي ال

 ی  ساعدان عل  ى ت  دفق رؤوس  الدولی  ةالمحاس  بة والت  دقیقمع  اییر إن وج  ود وتطبی  ق  .٢
  .بین الدولوتوظیفھا األموال 
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عملی  ة مقارن  ة المعلوم  ات م  ن  ی  سھل  الدولی  ةالمحاس  بة والت  دقیقیر مع  ایإن تن  سیق  .٣
   .المالیة بین الدول

 یساعدان الدول غیر النامیة على  الدولیةالمحاسبة والتدقیقمعاییر إن تطویر ونشر  .٤
 مم  ا شركاتتنظ  یم وتح  سین مھن  ة المحاس  بة والت  دقیق، وھ  ذا األم  ر یزی  د الثق  ة بال  

      .ول الدتلكمة لمھیحقق منافع 
األزم ة  أن غیاب معاییر المحاس بة الدولی ة ن تج عن ھ )١٩٩٩منصور، (كما بین 

ن ال شركات ف ي تل ك المنطق ة ل م تك ن تتب ع  إإذ .المالیة التي ضربت منطق ة ش رق آس یا
، ول  م تف  صح بالق  در الك  افي ع  ن أعمالھ  ا م  ن خ  الل بیاناتھ  ا مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة

سیویة قد أظھرت مدى أھمیة المعاییر الدولیة في المحاسبة زمة اآل أن األویؤكد .المالیة
 لم ا فی ھ مع اییر المحاس بة الدولی ةواإلفصاح عن العملیات، وأھمیة بذل الجھ ود لتعم یم 

  .من فائدة لألفراد والمؤسسات واإلقتصاد الوطني
  :)أ،١٩٩٩خوري،( أن لمعاییر المحاسبة الدولیة سمات عامة وھي وجدیر بالذكر

  . مھنیة ولیست قوانین أو أنظمة أو تعلیمات حكومیةقواعد  -
  . من الناحیة المھنیة ألن السیادة للقانونّغیر ملزمة إال -
  .تمثل اإلطار العام والخطط العریضة للمعالجات المحاسبیة -
انونی ة أو ال صحة ول یس عل ى مف اھیم الق) ال صدق(تعتمد على مفھ وم العدال ة المھنی ة  -

  .)الصواب المطلق(
ف بتكلف  ة الفوائ  د س  واء عل  ى رأس الم  ال الممل  وك أو رأس الم  ال ب  دأ االعت  رالق  د      

 ظھ ور ش ركات المن افع العام ة ف ي م ع ب دء المقترض ف ي الوالی ات المتح دة األمریكی ة
، فقد كانت األسعار توضع بحیث یمكن تحقیق معدل عائد مناسب ١٨٧٠نیویورك عام 

 ما زال ت بع ض ھ ذه ال شركات تطب ق نة الحدیثةعلى األموال المستثمرة وحتى في اآلو
  .)٢٠٠٠المناوي،  ( نفسھاالسیاسات المحاسبیة

أصدر مجلس مبادئ المحاسبة التابع لمجمع المحاسبین الق انونیین األمریك ي وقد 
، وال  ذي رف  ض فی  ھ "رس  ملة تكلف  ة الفوائ  د" بعن  وان ١٩٧٩ س  نة) ٣٤(المعی  ار رق  م 

برس ملة تكلف ة الفوائ د ألموال المملوكة، وس مح فق ط المجلس رسملة تكلفة الفوائد على ا
 ١٩٨٤في سنة  و.)FASB, 1979(على األموال المقترضة في ظل توافر شروط معینة 

رس  ملة تكلف  ة "بعن  وان ) ٢٣(أص  درت لجن  ة مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة المعی  ار رق  م 
ار مجل س ھذا المعیار بصفة عامة مع ما ج اء بمعی ، ویتفق )IASC. 1984 ("االقتراض

ال   دولي ت   رك الحری   ة المحاس   بة معی   ار  أن ّ، إال)٣٤(اس   بة المالی   ة رق   م مع   اییر المح
  .أخرىاتباع السیاسة المختارة من فترة الى للشركات في 

لی  صبح بعن  وان ) ٢٣( ال  دولي رق  م ت  م تع  دیل معی  ار المحاس بة ١٩٩٣ وف ي س  نة
ً مصروفا تكالیف االقتراض ھذا التعدیل األولویة العتبار وقد أعطى" تكلفة االقتراض"

 رسملة تكلفة االقتراض ھي المعالجة البدیلة ف ي ظ ل ش روط أكث ر  تعدعلى أنًإیرادیا، 
المالی ة المع دة بع د أول م ن المعی ار األص لي، وی سري ھ ذا التع دیل عل ى الق وائم ًتشددا 

وق   د أوض   ح  .)٢٠٠٤ لعرب   ي للمحاس   بین الق   انونین،المجم   ع ا (١٩٩٥ ین   ایر س   نة
وی  ل  اقت  رح رس  ملة تكلف  ة التمھ  و أول م  ن )Edwin Guthrie(أن ) ١٩٩٠ ال  صادق،(

  .المتعلقة بمقاوالت المباني
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  تعریف تكالیف االقتراض

الفوائد والتكالیف األخرى الت ي تتكب دھا ال شركة نتیج ة بقتراض  تكالیف االتتمثل
صم، فروقات عالوة اإلصدار أو الخالفوائد واألعباء البنكیة، : وتشملإقتراض األموال 

 قتراض تع دیالت لنفق ات الفائ دة، النفق ات المالی ة األخ رى المتعلق ة ب االدالعملة الت ي تع 
   .)٢٠٠١، جربوع وحلس(
  

  قتراضرسملة تكالیف اال
 م ن تكلف ة األص ل وإض افتھا إلیھ ا باس تخدام مع دل ًقت راض ج زءا تكالیف االُتعد

 ویحت  اج فت  رة زمنی  ة طویل  ة ،ھللرس  ملة عل  ى قیم  ة إقتن  اء األص  ل أو إن  شائھ أو إنتاج  
إلعداده لألغراض المرجوة منھ سواء أكان ت للبی ع أم االس تعمال، ویج ب تحدی د مع دل 

قتراض التي تتكبدھا الشركة خالل الفترة بقیمة القروض غیر  االتكالیفالرسملة بربط 
  .)٢٠٠٧جامعة القدس المفتوحة،  (المسددة خالل تلك الفترة

فیما یتعلق بنفقات التمویل مث ل الفوائ د ) ٢٠٠٤ن،  وأخروھمشد ( یرىفي حین
ً ك  ان األص  ل مم  وال ب  االقتراض ف  إن ھ  ذه النفق  ة ال ت  دخل ض  من تكلف  ة  إذا أن  ھ،المدین  ة

بینما إذا تم ت صنیع األص ل .  بل تعد تكلفة فترة یتم تحمیلھا لقائمة الدخل،األصل الثابت
ًاألص ل ج زءا م ن تكلف ة األص ل ًداخلیا ففي ھ ذه الحال ة تع د نفق ات تموی ل ت صنیع ھ ذا 

  .خالل فترة تصنیع األصل فقط
  
  
  

  معالجة تكالیف االقتراض
من  ذ ص  دوره ألول م  رة مع  الجتین ) ٢٣(تن  اول المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م 

  ):٢٠٠٢حماد، (لتكالیف االقتراض وھما 
ً  م  صروفا وع  دھای  تم تحمی  ل تك  الیف االقت  راض لقائم  ة ال  دخل: س  یة المعالج  ة األسا.١

  .قتراضًإیرادیا بصرف النظر عن كیفیة استخدام اال
  . یتم رسملة تكالیف االقتراض:  المعالجة البدیلة المسموح بھا.٢

 )١٩٩٨ص یام،  (بینوحول وجھات نظر مؤیدي ومعارضي عملیة الرسملة فقد 
 یرى إذ، لتكالیف االقتراضحول أنسب المعالجات المحاسبیة  أن وجھات النظر تختلف

 الت ي ألص ول م ن تك الیف اًنھا تشكل ج زءاأل  یجب أن ترسملتكالیفن ھذه الالبعض أ
 ھ ي أعب اء إیرادی ة ی تم تك الیفف ي ح ین یعتق د اآلخ رون أن ھ ذه ال. تم الح صول علیھ ا

 على الدخل بغض النظر عن الطریقة التي تم بموجبھا إستخدام القرض أو التي حمیلھات
جھ ة نظ رھم م ن خ الل  الرس ملة ی دعمون و مؤی دينأو. تم بھا االقت راض أو التموی ل

  : )٢٠٠٢حماد،  (تیةالنقاط اآل
 نتیج ة إتخ اذ الق رار ب إمتالك والح صول شركة التي تتحملھا التكالیف االقتراضن  إ.١

 األخ رى الت ي ی تم رس ملتھا تك الیفع ن ال على أص ل م ا، ال تختل ف ف ي جوھرھ ا
  .بالعادة
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ل  ى تخف  یض إة بإقتن  اء األص  ول ی  ؤدي  المرتبط  تك  الیف االقت  راضن ع  دم رس  ملة  إ.٢
  .األرباح، في حین أن ھذا التخفیض نتج عن إقتناء األصول

ینتج عن عملیة الرسملة إمكانیة أكبر إلجراء المقارنات ب ین تك الیف األص ول الت ي  .٣
ع قیمتھا عند إكتمال نشاء واألصول التي یتم دفتم دفع قیمتھا على دفعات خالل اإل

 ف إن رس ملة م ن ث مو) تك الیف االقت راض+  القیمة تكلفة األصل تشمل إذ(إنشائھا 
  .الفوائد تساعد على إجراء مقارنة عادلة بین األصول

 أن مؤیدي رس ملة تك الیف االقت راض یعتم دون) ٢٠٠٠المناوي، ( ذكر في حین
  :على المبررات اآلتیة

كافة التكالیف  یتفق ھذا األسلوب مع تعریف التكلفة التاریخیة لألصل والتي تتضمن .١
ًح ص الحا لالس تخدام المع د الضروریة والمالئمة التي تنفق على األصل حتى یصب

  .من أجلھ
  . لفترات المحاسبیةاالخاصة بتساعد على مقابلة أفضل بین اإلیرادات والمصروفات  .٢
 للت  دفقات النقدی   ة ًستند إل   ى التكلف  ة التاریخی   ة بوص  فھا مؤش   راالمعلوم  ات الت   ي ت   .٣

  .عملیة الرسملة الى ة أحد األسباب المؤدیة من األصل تعدالمتوقع
ً ف  اق عل  ى ض  رورة تحمی  ل األص  ول الم  شیدة داخلی  ا ی  رى ال  بعض أن  ھ ق  د ت  م االت.٤

ن  شاء، وبج  زء م  ن غی  ر المباش  رة المرتبط  ة باإلبالتك  الیف المباش  رة والتك  الیف 
ی  ر مباش  رة غالتك  الیف غی  ر المباش  رة الثابت  ة، وباعتب  ار تكلف  ة االقت  راض تك  الیف 

ض الت ي تتحملھ ا  تحمیل األص ل بج زء م ن تك الیف االقت راثابتة، فإنھ من المنطق
  .)١٩٩٢زكي،  ( اإلنشاءالمنشأة خالل مدة

، أي Income Smoothing  الدخلتھذیبیؤدي تطبیق رسملة تكالیف االقتراض إلى  .٥
تقلب ھ  وت ضمن ع دم ،أن ھذه السیاسة تحق ق الثب ات الن سبي ف ي رق م ص افي ال ربح

    .أخرىلى  إبشكل جوھري من سنة
)  لقائم   ة ال   دخلتك   الیف االقت  راضمؤی   دي تحمی  ل ( ع  دم الرس   ملة و مؤی   دم  اأ

  ):١٩٩٨صیام، ( تیةجھة نظرھم من خالل النقاط اآلیدعمون وف
 فإن محاولة ربطھا من ثم، وشركةن تكالیف التمویل قد دفعت لدعم جمیع أنشطة ال إ.١

  ً. إجتھادیاً أمرادنطقیة وتعبأصل محدد قد تكون غیر م
ة المتبع ة ی  للطریق ة التمویلً مختلفة ألصول مماثلة وذلك تبع اًن الرسملة تعطي قیما إ.٢

  . للحصول على األصلشركةفي ال
 الدخل یظھر نتائج قابلة للمقارن ة وی وفر حسابات على تكالیف االقتراضن تحمیل  إ.٣

 ناھی ك ع ن ك ون تك الیف ،شركةل  الم ستقبلي ل النق ديل حول التدفقضمؤشرات أف
الفائ  دة تتغی  ر بتغی  ر م  ستویات ومع  دالت فوائ  د الق  روض ول  یس باألص  ل ال  ذي ت  م 

  .قتراض من أجل الحصول علیھإقتناؤه أو اال
  ):١٩٩٤خوري،  (كما یأتي تھا رسمل یتمقتراضتكالیف االكما أن 

إنتاجھ ا  ن شاؤھا أو المقتناة أو التي تم إصولتطبیق نسبة تكالیف االقتراض على األ .١
  .الى مدة طویلة لتجھیزھا لألغراض المعدة إلستعمالھا أو لبیعھا

قت راض خ الل الفت رة بقیم ة االقت راض الق ائم تحدد النسبة عن طریق رب ط تكلف ة اال .٢
  .قتراضالخالل تلك الفترة أو عن طریق التكالیف الفعلیة ل
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عن  د ت  وفر حاس  بة الدولی  ة ح  سب رأي مع  اییر المقت  راض التب  دأ رس  ملة تك  الیف ا .٣
  ):www.socpa.org.sa( یةتالشروط اآل

 .صلعلى األالفعلي بدء اإلنفاق  .أ
  .ً استمرار النشاط الالزم لجعل األصل صالحا لالستخدام.ب
  .قتراضاالتكالیف ل  تحمل الشركة.ت

جامع  ة الق  دس المفتوح  ة،  (ی  ةتقت  راض ف  ي األح  وال اآلتتوق  ف رس  ملة تك  الیف اال .٤
٢٠٠٧(:  
  . للغرض المعد ألجلھً جاھزاصلعندما یصبح األ .أ  
  .عند تمدید الفترات بسبب إنقطاع العمل .ب  
الرس ملة عل ى ف ج زاء م ن األص ل یمك ن إس تعمالھا حی ث تتوق أعند إنتھ اء  .ت  

  .األجزاء المنجزة فقط
بكمی ات  قتراض على البضاعة التي یتم صنعھا أو إنتاجھ ا  االتكالیفال یتم رسملة  .٥

  .یرة وعلى أساس متكرركب
تك الیف   ع ن مبل غ ص لقتراض المرسملة على األال یجوز أن تزید قیمة تكالیف اال .٦

  . خالل تلك الفترةً فعالشركةقتراض التي تكبدتھا الالا
 بم ا فی ھ تك الیف االقت راض المرس ملة ع ن القیم ة كم ا صلیجب أن ال تزید قیمة األ .٧

لب  ضاعة الت  ي یتطل  ب ل الثابت ة أو ص  ول لألًاءتح ددھا قواع  د المحاس  بة الدولی ة س  و
  ً. طویالًتجھیزھا وقتا

ض ریبي  قتراض على ضریبة ال دخل ف إن أي أث رال االیفثار تكأب أما فیما یتعلق
  تكالیف االقت راض ألغ راض ال ضریبةالمحاسبیة لرسملة ینتج عن الفرق بین المعالجة

صیام، (لمعاییر المحاسبة الدولیة ً ا وفقً المالیة تتم معالجتھ محاسبیاقوائموالمعالجة في ال
١٩٩٨(.  

 اإلف  صاح ع  ن یج  بفقت  راض  رس  ملة تك  الیف االع  نإلف  صاح ا وفیم  ا یخ  ص
 البدیل  ة  أوالمعالج  ة األساس  یة(الیف االقت  راض ج  ة تك  لال  سیاسة المحاس  بیة المتبع  ة لمعا

 التي أع دت  خالل الفترة المالیةالمرسملة  الفعلیةقتراض االلغ تكالیفا، ومب)المسموحة
 مبل غ تك الیف االقت راض لتحدی دلشركة، ومعدل الرسملة المستخدم المالیة لقوائم العنھا 

  .)٢٠٠٤، الحمود(رسملة للمؤھلة لا
  

  الدراسة المیدانیة
                        منھجیة البحث

لم نھج الوص في التحلیل ي ا من أجل تحقیق أھداف الدراس ة ق ام الباح ث باس تخدام
 وظ واھر وممارس ات موج ودة متاح ة ًا بأنھ طریقة في البحث تتناول أح داثالذي یعرف

 وی ستطیع الباح ث أن ، دون تدخل الباح ث ف ي مجریاتھ ا من كما ھي،للدراسة والقیاس
تم الح صول عل ى البیان ات الالزم ة وقد ، )٢٠٠٠األغا، (یتفاعل معھا فیصفھا ویحللھا 

ت ب والمراج ع العلمی ة والدراس ات ال سابقة من خالل الم صادر الثانوی ة المتمثل ة ف ي الك
المتعلقة بموضوع البحث والدوریات والمجالت العلمی ة والمھنی ة المتخص صة، كم ا ت م 
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التي ) Questionnaire(الحصول على البیانات والمعلومات األولیة عن طریق االستبانة 
  .لھذا الغرضًخصیصا تم إعدادھا 

  
  دمةالطرائق واألسالیب اإلحصائیة المستخ

 Statisticalاستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  البحث استلزم
Package for Social Sciences (SPSS)اف  للقی  ام بعملی  ة التحلی  ل، وتحقی  ق األھ  د

ع د م ستوى %)٥(تم استخدام م ستوى دالل ة  كماالموضوعة في إطار ھذا البحث،  ، ویُ
، ویقابل  ھ م  ستوى ثق  ة )Sekaran, 2005 (فة عام  ةًمقب  وال ف  ي العل  وم االجتماعی  ة ب  ص

اس تخدام االختب ارات لتفسیر نتائج الدراسة التي یجریھ ا الباح ث، وت م %) ٩٥(یساوي 
  :اإلحصائیة اآلتیة

  . النسب المئویة والتكرارات.١
  . اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.٢
 . ات معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق الفقر.٣
 سمرنوف لمعرفة نوع البیانات ھل تتب ع التوزی ع الطبیع ي أم - اختبار كولومجروف.٤

  ).Sample K-S -1( ال 
  .One sample t- testاختبار . ٥
  . Independent Samples t- test اختبار .٦
 .One Way ANOVA )االحادي( تحلیل التباین باتجاه واحد  اختبار.٧
   وعینتھ البحث مجتمع.٢

المساھمة العامة المدرجة في كون مجتمع البحث من جمیع الشركات الصناعیة یت
جمی   ع (ش   ركات ) ١٠(وع   ددھا ، ٨/٢/٢٠٠٦طین ل   ألوراق المالی   ة ف   ي س   وق فل   سل

ً ا وم دیرًا محاس ب٢٤العاملین بالدائرة المالیة ذوي العالقة بإعداد القوائم المالیة وعددھم 
ت م و، استعمال الحصر الشامل لھذه الشركاتتم ونتیجة صغر حجم المجتمع فقد ). ًامالی

، وت م اس ترداد جمی ع االس تبانات وق د خ ضعت  بالی دتوزیع االستبانات عل ى المبح وثین
  .تحلیلجمیعھا لل

    أداة البحث.٣
 والمحاسبة الدولیة  مراجعة أدبیات المحاسبة اإلداریة ومحاسبة التكالیفتتم

في معیار رسملة تكالیف االقتراض ما یخص موضوع الدراسة وآلیة تطبیق  حول
ً خصیصا ةستباناتصمیم تم ومن ثم  ، المساھمة العامة الفلسطینیةالشركات الصناعیة

وقد تم تقسیم االستبانة . طي أسئلة االستبانة فرضیات البحثتغ بحیث لجمع البیانات
  :وھيلى قسمین ع

  . فقرات)٧(ن  على المعلومات الشخصیة للمجتمع ویتكون م یحتوي:القسم األول
  : یتكون من أربعة مجاالت ھي:القسم الثاني

 العام ة الفل سطینیةك إدارة الشركات ال صناعیة الم ساھمة  إدرامدىیبین : المجال األول
  .فقرات) ٩(ألھمیة معیار رسملة تكالیف االقتراض ویتكون من 

 لمعیار طینیةالعامة الفلسق الشركات الصناعیة المساھمة ی تطبمدىیبین : المجال الثاني
  . فقرات)٧(رسملة تكالیف االقتراض ویتكون من 
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 العام  ة الفل  سطینیةلت  زام ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة إ یب  ین م  دى: المج  ال الثال  ث
المطبق ة لمعی ار رس  ملة تك الیف االقت راض بقواع  د تطبی ق ھ ذه الرس  ملة 

  . فقرات)٧(والواردة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة ویتكون من 
ً أس سا العامة الفل سطینیةق الشركات الصناعیة المساھمة یمدى تطب یبین: ل الرابعالمجا

  . فقرات)٧(ً في معالجة تكالیف االقتراض محاسبیا ویتكون من ًواضحة
ًزان ح  ددت اعتم  ادا عل  ى مقی  اس وق  د ت  م تحدی  د المتوس  ط الح  سابي الم  رجح ب  أو

  :ك على النحو اآلتيوذل) Five Point Likert Scale(رت ذي النقاط الخمس لیك
  

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة  درجة الموافقة
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الوزن النسبي
  %٢٠  %٤٠  %٦٠  %٨٠  %١٠٠  الوزن المئوي

  
   وثباتھا االستبانةصدق

   صدق المحكمین.١
أع ضاء ) ١٠(عرض الباحث االستبانة على مجموعة م ن المحكم ین تألف ت م ن 

بغزة، وجامعة األزھر ھیئة التدریسیة في كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة من أعضاء ال
 وق د اس تجاب الباح ث آلراء ،متخصصین في اإلدارة واالقتصاد والمحاسبة واإلح صاء

، وب ذلك  من ح ذف وتع دیل ف ي ض وء مقترح اتھمالسادة المحكمین وقام بإجراء ما یلزم
  .ت االستبانة في صورتھا النھائیةجخر

  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .٢

 دالل ة )معنوی ة ( أن معامالت االرتب اط المبین ة دال ة عن د م ستوى١الجدول یبین 
  .، وبذلك تعد فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقیاسھ)٠.٠٥(

  
  ١الجدول 

ت ك إدارة الشركاإدرا مدى(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال األول 
)  ألھمیة معیار رسملة تكالیف االقتراضالعامة الفلسطینیةالصناعیة المساھمة 

  والدرجة الكلیة لفقراتھ

ت
سل

سل
  

  محتوى الفقرة

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ى   
تو

مس
اللة

الد
  

  ٠.٠٠١  ٠.٦٤٢  .ًتدرك إدارة الشركة أھمیة إعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة  ١
  ٠.٠٠١  ٠.٦٤٣  .ًلمالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة یزید من ثقة المستفیدین منھاإعداد القوائم ا  ٢

تت  وفر ل  دى إدارة ال  شركة الم  ؤھالت العلمی  ة والعملی  ة الخبی  رة بمع  اییر المحاس  بة   ٣
  .الدولیة

٠.٠٠٠  ٠.٦٧٨  

معیار رسملة تكالیف االقتراض من المع اییر المھم ة عن د  بأن إدارة الشركة تعتقد  ٤
  .داد القوائم المالیةإع

٠.٠٠٠  ٠.٨٦٣  

  ٠.٠٠٠  ٠.٧٦٠ معی  ار رس  ملة تك  الیف االقت  راض م  ن المع  اییر الواض  حة المفھ  وم والتطبی  قُیع  د   ٥
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ت
سل

سل
  

  محتوى الفقرة

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ى   
تو

مس
اللة

الد
  

 .ة الشركةبشكل جید إلدار

تت   وفر معلوم   ات كافی   ة ل   دى إدارة ال   شركة ع   ن أھمی   ة معی   ار رس   ملة تك   الیف   ٦
  . االقتراض

٠.٠٠٠  ٠.٨٤٧  

ٌالیف االقتراض مھم لتبیان الوضع المالي بعدالة ووض وح تطبیق معیار رسملة تك  ٧
  .للشركة والجھات المستفیدة

٠.٠٠٠  ٠.٦٨٥  

ًیعد فھم معیار رسملة تكالیف االقتراض من قبل المحاسب المھني أمرا سھال  ٨ ً.  ٠.٠١٣  ٠.٤٩٨  

یمكن تحدید عناصر تك الیف االقت راض ورس ملتھا ب شكل واض ح ودقی ق م ن قب ل   ٩
  .محاسب الشركة

٠.٠٠٤  ٠.٥٧٠  

  ٠.٤٠٤ تساوي ٢٢ ودرجة حریة ٠.٠٥ى داللة  الجدولیة عند مستوrقیمة 
  

       المجال الثاني
، )٠.٠٥( م ستوى دالل ة  أن معامالت االرتباط المبین ة دال ة عن د٢الجدول یشیر 

  . فقرات المجال الثاني صادقة لما وضعت لقیاسھوبذلك تعد
  
  
  
  
  

  ٢الجدول 
ق الشركات ی تطبمدى(بین كل فقرة من فقرات المجال الثاني معامالت االرتباط 

والدرجة )  لمعیار رسملة تكالیف االقتراضالعامة الفلسطینیةالصناعیة المساھمة 
  الكلیة لفقراتھ

ت
سل

سل
  
  

ل   محتوى الفقرة
عام

م
رتب

اال
ى   ط

تو
مس

اللة
الد

  

  ٠.٠٠٣  ٠.٥٨٧  .تمتلك الشركة أصولھا الثابتة من خالل تمویلھا باالقتراض  ١٠

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٨٥  .تحرص الشركة على تطبیق معیار رسملة تكالیف االقتراض  ١١

تلتزم الشركة بإضافة تكالیف االقتراض إل ى األص ل الثاب ت ال ذي ت م م ن أجل ھ االقت راض   ١٢
 .ویتم إھتالكھا خالل عدد من السنوات

٠.٠٢١  ٠.٤٦٨  

  ٠.٠٦٧  ٠.٣٨٠  .مصاریف إیرادیھ بوصفھا كالیف االقتراض على قائمة الدخلتقوم الشركة بتحمیل ت  ١٣

ًتعد نفقات تمویل األصل الثابت المصنع داخلیا جزءا م ن تكلف ة األص ل خ الل   ١٤ ً ة ت صنیع م دُ
  .األصل فقط

٠.٠١٩  ٠.٤٧٦  

 تك   الیف ةال   سیاسة المحاس   بیة المتبع   ة لمعالج    نتف   صح ال   شركة ف   ي قوائمھ   ا المالی   ة ع     ١٥
  .االقتراض وقیمة تكالیف االقتراض

٠.٠٠٠  ٠.٦٧٤  

 ٠.٠٠٠  ٠.٦٥٨ی  ساعد تطبی  ق معی  ار رس  ملة تك  الیف االقت  راض ف  ي الح  صول عل  ى تكلف  ة أدق الس  تثمار   ١٦
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ت
سل

سل
  

  
ل   محتوى الفقرة

عام
م

رتب
اال

ى   ط
تو

مس
اللة

الد
  

  .األصل األصلي
  ٠.٤٠٤ تساوي ٢٢ ودرجة حریة ٠.٠٥ى داللة  الجدولیة عند مستوrقیمة 

  
  المجال الثالث

، )٠.٠٥( م ستوى دالل ة  أن معامالت االرتباط المبین ة دال ة عن د٣الجدول یظھر
  .صادقة لما وضعت لقیاسھوبذلك تعد فقرات المجال الثالث 

  
  ٣الجدول 

لتزام الشركات مدى إ(رة من فقرات المجال الثالث معامالت االرتباط بین كل فق
 المطبقة لمعیار رسملة تكالیف االقتراض العامة الفلسطینیةالصناعیة المساھمة 

والدرجة الكلیة ) عاییر المحاسبة الدولیةبقواعد تطبیق ھذه الرسملة والواردة ضمن م
  لفقراتھ

ت
سل

سل
  

  محتوى الفقرة

ل 
عام

م
اط

رتب
اال

ى   
تو

مس ال
الل

د
  ة

تح   دد ال   شركة ن   سبة تك   الیف االقت   راض المرس   ملة ع   ن طری   ق رب   ط تك   الیف   ١٧
 . نفسھا الفترةاالقتراض بمبلغ االقتراض خالل

٠.٠٠٠  ٠.٧٥٤  

س  ملة ع  ن طری  ق التك  الیف الفعلی  ة تح  دد ال  شركة ن  سبة تك  الیف االقت  راض المر  ١٨
  .لالقتراض

٠.٠٠٠  ٠.٦٧٣  

 المرس  ملة عل  ى مبل  غ تك  الیف ضتح  رص ال  شركة عل  ى أال تزی  د تك  الیف االقت  را  ١٩
  .االقتراض التي تكبدتھ الشركة خالل تلك الفترة

٠.٠٠٠  ٠.٧٥٠  

ًتلتزم الشركة بالتوقف عن رسملة تكالیف االقتراض عندما یصبح األص ل ج اھزا   ٢٠
  .رض المطلوبللغ

٠.٠٠١  ٠.٦٢٤  

تلتزم الشركة باإلفصاح في قوائمھ ا المالی ة ع ن قیم ة تك الیف االقت راض الت ي ت م   ٢١
  .رسملتھا

٠.٠٠٤  ٠.٥٧٠  

ال واردة ض من مع اییر المحاس بة تك الیف االقت راض  بقواعد رس ملة تلتزم الشركة  ٢٢
  .الدولیة

٠.٠٠٠  ٠.٧٢٦  

  ٠.٠٠٤  ٠.٥٦٥  . ج صحیحةؤدى إلى نتائرسملة تكالیف االقتراض ت  ٢٣
  

  ٠.٤٠٤ تساوي ٢٢ ودرجة حریة ٠.٠٥ى داللة  الجدولیة عند مستوrقیمة 
  

  المجال الرابع
، )٠.٠٥( مستوى داللة  أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند٤الجدول یوضح 

  . فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقیاسھوبذلك تعد
  

  ٤الجدول 
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ق الشركات یمدى تطب(ین كل فقرة من فقرات المجال الرابع معامالت االرتباط ب
 في معالجة تكالیف االقتراض ًواضحةً أسسا العامة الفلسطینیةالصناعیة المساھمة 

  والدرجة الكلیة لفقراتھ) ًمحاسبیا

ت
سل

سل
  

  محتوى الفقرة
ل 

عام
م

اط
رتب

اال
ى   

تو
مس ال

الل
د

  ة

أصل ثابت الستخدامھ لعدد من تعالج تكالیف االقتراض المرتبطة بالحصول على   ٢٤
  . ًالسنوات جزءا من تكلفة األصل ویتم رسملتھا بإضافتھا إلى تكلفة األصل

٠.٠٧٥  ٠.٣٧٠  

للمقارن ة وی وفر زید من قابلیة القوائم المالی ة  الدخل یلقائمةتحمیل تكالیف التمویل   ٢٥
 .شركة للة المستقبلیات النقدیةل حول التدفقضمؤشرات أف

٠.٠٠١  ٠.٦٣٣  

  ٠.٠٢١  ٠.٤٧٠  .  اعتقاد إدارة الشركة أن رسملة تكالیف االقتراض تزید من سعر السھم السوقي  ٢٦

یخف  ض ض  ریبة  ال  دخل لقائم  ة قت  راض تحمی  ل تك  الیف االتعتق  د إدارة ال  شركة أن  ٢٧
  .  الدخل المدفوعة

٠.٠٠٦  ٠.٥٤٢  

ًتتبع الشركة أسسا واضحة في معالجة تكالیف االقتراض محاسبیا  ٢٨ ًً.  ٠.٠٠٠  ٠.٨٠٩  
  ٠.٠٥٣  ٠.٤٠٠  .تتبع الشركة معدل رسملة معین في تحدید مبلغ تكالیف االقتراض المرسملة  ٢٩

تستخدم ال شركة المتوس ط الم رجح لتك الیف االقت راض كمع دل رس ملة ف ي تحدی د   ٣٠
  .تكالیف االقتراض المرسملة

٠.٠٠١  ٠.٦٣٥  

  ٠.٤٠٤ تساوي ٢٢ ودرجة حریة ٠.٠٥لة  الجدولیة عند مستوى دالrقیمة 
  

  Reliabilityثبات االستبانة 
   Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  .١

تم إیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل األس ئلة فردی ة الرتب ة ومع دل األس ئلة 
ت م ت صحیح مع امالت االرتب اط باس تخدام معام ل ارتب اط وق د زوجیة الرتبة لكل مجال 

  : یةاآلتلمعادلة ُوفقا ل) Spearman-Brown Coefficient(صحیح سبیرمان براون للت
= معامل الثبات 

1
2
ر+

 أن ھن اك معام ل ٥ وقد بین الج دول .  حیث ر معامل االرتباطر

  .ةان لفقرات االستبًثبات كبیر نسبیا
  
  Cronbach's Alpha طریقة ألفا كرونباخ  .٢

طریق ة ثانی ة لقی اس   بوصفھاونباخ لقیاس ثبات االستبانةم طریقة ألفا كرااستخدتم      
ع  د القیم  ة تو . أن مع  امالت الثب  ات مرتفع  ة لفق  رات االس  تبانة٥ب  ین الج  دول الثب  ات وی

ل ك ذ م نل أق ت ان  كإذا ام ثر، أكف أ%) ٦٠( ھي خبانوكرفا ألل مامع لًئیاإحصا لوالمقب
ل الن خ وم . (Sekaran, 2005)تع د ممت ازة %) ٩٠( وإذا كانت أكثر من ،فتعد ضعیفة

ویعن  ي ذل  ك أن ، %)٩٠.٤١ (خ ھ  ياكرونب  ا ألف   م  لامعیم  ة قن د أ الحاس  وب نج  جائنت 
) م صداقیة(االستبانة المستخدمة تقیس األبعاد والمتغی رات المق صودة بدرج ة اعتمادی ة 

  . عالیة
  

  ٥الجدول 
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  )لفا كرونباخطریقة التجزئة النصفیة وأ(معامل الثبات 
  طریقة التجزئة النصفیة

عدد   المجال
معامل   قراتالف

  االرتباط
معامل االرتباط 

  المصحح
مستوى 
  المعنویة

لفا طریقة أ
  كرونباخ

  ٠.٨٥٥٨  ٠.٠٠ ٠.٨٠٩٧٣٦  ٠.٦٨٠٣.  ٩  األول
  ٠.٦٨٠٧  ٠.٠٠ ٠.٧٥٨٢٢٧  ٠.٦١٠٦  ٧  الثاني
  ٠.٧٨٤٣  ٠.٠٠ ٠.٨٤٧٣٢٩  ٠.٧٣٥١  ٧  الثالث
 ٠.٧١٨٨  ٠.٠٠ ٠.٨٠٦٢٥٥  ٠.٦٧٥٤  ٧  الرابع

 ٠.٨٨٧٥  ٠.٠٠ ٠.٨٩٥١٢٣  ٠.٨١٢٤  ٣٠  جمیع الفقراتل
  

  تحلیل البیانات 
     تم في ھذا الجزء تحلیل البیانات الخاصة بالقسم األول م ن االس تبانة والت ي تح اول 

  .التعرف على الخصائص الخاصة بعینة الدراسة
 للمجیبین في درجةیتركز المؤھل العلمي أن  ٦یبین الجدول  : المؤھل العلمي.١

، وفي حملة الشھادات العلمیة العلیا %)٧٥( بلغت النسبة إذ، البكالوریوس
غالبیة وھذا دلیل على أن  .%)٢٠.٨( بلغت النسبة إذ) ماجستیر ودكتوراه(

قدرة غالبیة بمي، وھذا یطمئن الباحث  العل على درجة عالیة من التأھیلالمبحوثین
 ،لیھا وتزویده بالمعلومات الالزمة على تفھم أسئلة االستبانة واإلجابة عالمبحوثین

  . كما أن المؤھل العلمي مؤشر على قدرة وكفاءة المبحوثین
  

  
  ٦جدول ال

   حسب متغیر المؤھل العلميالمبحوثینتوزیع 
  النسبة المئویة  التكرار  المؤھل العلمي

  ٤.٢  ١                                                  دبلوم 
  ٧٥.٠  ١٨          بكالوریوس      

  ١٦.٦  ٤                                       ماجستیر
  ٤.٢  ١  دكتوراه

  ١٠٠.٠  ٢٤  المجموع
  

  
 وكما كان بحوثین أن التخصص العلمي للم٧نالحظ من الجدول  : التخصص العلمي.٢

عین  ة ، وب  ذلك ف  إن %)٨٣.٣( إذ بلغ  ت ھ  ذه الن  سبة ،ًمتوقع  ا ترك  ز ف  ي المحاس  بة
 من ت مة ذات صلة بموضوع البحث، و التي أجابت على االستبانة ھي عیندراسةال

الدق ة والم صداقیة یمك ن یتوقع أن تكون اإلجابات عل ى االس تبانة عل ى درج ة م ن 
  .االعتماد علیھا

  
  

  ٧جدول ال
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  حسب متغیر التخصص العلميالمبحوثین توزیع 
  النسبة المئویة  التكرار  التخصص العلمي

  ٨٣.٣  ٢٠بة                  محاس
  ١٦.٧  ٤ إدارة أعمال            

 ٠.٠  ٠  اقتصاد
  ١٠٠.٠  ٢٤  المجموع

  
 
 ھ  م المبح  وثینم  ن %) ٤٥.٨( أن م  ا ن  سبتھ ٨یب  ین الج  دول : الم  سمى ال  وظیفي. ٣

 مالیین، مدراءعملون ی%) ٣٧.٥( وأن ،رؤساء أقسام%) ١٦.٧( وأن ،محاسبون
ن یعم ل بالمج ال المحاس بي ویعزى ذلك إلى أن معظ م ال ذین ش ملھم البح ث ھ م م 

تطبی ق معی ار رس ملة تك الیف مكانی ة ع د ھ ذا م ن المؤش رات الجی دة إل، ویوالمالي
 . العامة في الشركات الصناعیة المساھمةاالقتراض

  
  

  

  
  ٨جدول ال

  یفيحسب متغیر المسمى الوظالمبحوثین توزیع 
  النسبة المئویة  التكرار  المسمى الوظیفي

  ٤٥.٨  ١١محاسب                            
  ١٦.٧  ٤رئیس قسم                             

  ٣٧.٥  ٩مدیر مالي                   
 ٠.٠  ٠مدیر عام                          

  ١٠٠.٠  ٢٤  المجموع
 
 تزی  د المبح  وثینم  ن %) ٧٩.٢( أن م  ا ن  سبتھ ٩ل یب  ین الج  دو: س  نوات الخب  رة .٤

المحاس بي مج ال الخبراتھم عن ست سنوات، وھذا یدل على خبراتھم الواسعة ف ي 
  .ستبانة تنبع من ھذه الخبرةاال فإن إجاباتھم على ممن ث، ووالمالي

  
  ٩الجدول 

  حسب متغیر عدد سنوات الخبرةالمبحوثین توزیع 
  سبة المئویةالن  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  ٢٠.٨  ٥   سنوات فاقل٥
  ٢٩.٢  ٧   سنوات١٠-٦

  ٢٠.٨  ٥   سنة١٥- ١١
  ٢٩.٢  ٧   سنة فأكثر١٥

  ١٠٠.٠  ٢٤  المجموع
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 م  ن )%١٢.٥( أن ١٠ج  دول الیب  ین  : ف  ي اتخ  اذ الق  راراتالم  شاركةم  دى  .٥
 )%٣٧.٥(ي اتخ  اذ الق  رارات داخ  ل ال  شركة، و ف  ًی  شاركون دائم  ا المبح  وثین

، ً ی  شاركون ن  ادرا)%٨.٣(، وً ی  شاركون أحیان  ا)%٢٩.٢(و، ًی  شاركون غالب  ا
 ن  سبة كبی  رة م  ن نأ  ال  ى جی  د وھ  ذا مؤش  رً. ال ی  شاركون إطالق  ا)%١٢.٥(و

 داخ  ل ال  شركة ال س  یما المرتبط  ة منھ  ا ت  شارك ف  ي إتخ  اذ الق  رارتالمبح  وثین 
  .بالنواحي المحاسبیة والمالیة

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٠جدول ال
  دى المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركةحسب متغیر مالمبحوثین توزیع 

  النسبة المئویة  التكرار  مدى المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركة
 ١٢.٥ ٣  ًدائما                              

 ٣٧.٥ ٩  ًغالبا                                    
 ٢٩.٢ ٧  ًأحیانا             

 ٨.٣ ٢                ًنادرا                
 ١٢.٥ ٣  ًال یتم ذلك إطالقا

  ١٠٠.٠ ٢٤  المجموع
  

یت ضح م ن الج دول  :مع اییر المحاس بة الدولی ةمج ال  في عدد الدورات التدریبیة .٦
 في تینی تدریبتیندورأكثر من من المجیبین حضروا %) ٦٦.٧( أن ما نسبتھ ١١

م دى إدراك إدارة ال شركات على وھذا مؤشر جید . معاییر المحاسبة الدولیةمجال 
إمكانی ة و مع اییر المحاس بة الدولی ةألھمی ة  الصناعیة الم ساھمة العام ة الفل سطینیة

  .الشركاتتلك معیار رسملة تكالیف االقتراض في  تطبیق
  

  
  ١١جدول ال

  عدد الدورات التدریبیةحسب متغیر المبحوثین توزیع 
  النسبة المئویة  التكرار  عدد الدورات التدریبیة

  ٣٣.٣  ٨  دورة
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  ٢٩.٢  ٧  دورتان
  ١٦.٧  ٤  ثالث دورات

  ٢٠.٨  ٥  أربع دورات فأكثر
  ١٠٠.٠  ٢٤  المجموع

  
 :ً القناعة الشخصیة بأھمی ة إع داد الق وائم المالی ة وفق ا لمع اییر المحاس بة الدولی ة.٧

ًا ون عل ى أن إع داد الق وائم المالی ة وفق د غالبیة المبحوثین یؤك أن١٢یبین الجدول 
، وھ ذا دلی ل عل ى )%٨٢.٧(  بل غ المجم وعإذ ً، جدایر المحاسبة الدولیة مھملمعای

 اییر المحاس بة الدولی ة وھ ذا ب دورهًوفق ا لمع األھمیة الكبیرة إلعداد الق وائم المالی ة 
  .یزید من ثقة المستفیدین من ھذه القوائم

  
  
  

  
  ١٢الجدول 

إعداد القوائم المالیة حسب متغیر مدى القناعة الشخصیة بأھمیة المبحوثین توزیع 
  ًوفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة

مدى القناعة الشخصیة بأھمیة إعداد القوائم المالیة 
  ًوفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة

  النسبة المئویة  التكرار

  ٥٨.٤  ١٤  ًمھمة جدا                        
  ٣٣.٣  ٨  مھمة                          

  ٨.٣  ٢  متوسطة األھمیة
 ٠.٠  ٠  غیر مھمة                      

 ٠.٠  ٠  ًغیر مھمة إطالقا         
  ١٠٠.٠  ٢٤  المجموع

  
  فرضیات البحث تحلیلواختبار 

  )(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف(اختبار التوزیع الطبیعي 
 س  مرنوف لمعرف  ة ھ  ل البیان  ات تتب  ع التوزی  ع - اختب  ار ك  ولمجروفت  م اس  تخدام

 ألن معظ   م ، وھ   و اختب   ار ض   روري ف   ي حال   ة اختب   ار الفرض   یات،الطبیع   ي أم ال
 ١٣ویوض  ح الج  دول . ًاالختب  ارات المعلمی  ة ت  شترط أن یك  ون توزی  ع البیان  ات طبیعی  ا

 ٠.٠٥كب    ر م    ن أن قیم    ة م    ستوى الدالل    ة لك    ل مج    ال أ تب    ین إذ، نت    ائج االختب    ار
)05.0. >sig(،ن ات تتب  ع التوزی ع الطبیع ي ویج ب اس  تخدام  وھ ذا ی دل عل ى أن البیا

  .ةاالختبارات المعلمی
  
  ١٣الجدول 

  ) One-Sample  K-S( اختبار التوزیع الطبیعي
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عدد   المجال
مستوى  Zقیمة االختبار   الفقرات

  ةالدالل
الوسط 
  الحسابي

 ٣.٩٨٦ ٠.٥٣٨ ٠.٨٠٤ ٩  األول
 ٣.٥٩٣ ٠.٩٦٣ ٠.٥٠٥ ٧  الثاني
 ٣.٩٥٨ ٠.٧٧٠ ٠.٦٦٤ ٧  الثالث
 ٣.٥٦٦ ٠.٣٨٧ ٠.٩٠٤ ٧  الرابع

 ٣.٧٧٦  ٠.٩٩٥  ٠.٤١٧  ٣٠  جمیع المجاالت
  

  البحثفرضیات تحلیل 
 فقرات االس تبانةلتحلیل ) One Sample t-test(للعینة الواحدة tتم استخدام اختبار 

 وك ذلك المتوس ط الح سابي ، تحتوي على النسبة المئویة لبدائل كل فقرةوالجداول اآلتیة
، وتك ون الفق رة ایجابی ة بمعن ى أن  وم ستوى الدالل ة لك ل فق رةtبي وقیم ة والوزن الن س

 tكب ر م ن قیم ة المح سوبة أ المطلق ة t یوافقون على محتواھا إذا كانت قیمة لعینةأفراد ا
 والوزن النسبي أكبر ٠.٠٥ن أو مستوى المعنویة أقل م( ١.٩٩الجدولیة والتي تساوي 

 أن أفراد المجتمع ال یوافقون على محتواھ ا إذا وتكون الفقرة سلبیة بمعنى ،%)٦٠من 
أو  (١.٩٩والت ي ت  ساوي  الجدولی ة t المطلق ة المح سوبة أص  غر م ن قیم ة tكان ت قیم ة 

، وتكون آراء المجتم ع %)٦٠الوزن النسبي أقل من  و٠.٠٥مستوى المعنویة أقل من 
   .٠.٠٥كبر  مستوى المعنویة أفي محتوى الفقرة محایدة إذا كانت قیمة

  
 العام ة الفل سطینیةتدرك إدارة الشركات ال صناعیة الم ساھمة  :الفرضیة األولىنتائج 

  .أھمیة معیار رسملة تكالیف االقتراض
% ٦٠أن ال وزن الن سبي لجمی ع فق رات المج ال األول أكب ر م ن  ١٤ج دول الیبین      

لجمی ع أن المتوس ط الح سابي كم ا . ، أي جمیعھا إیجابیة٠.٠٥قل من ومستوى الداللة أ
% ٦٠ وھو أكبر م ن ،%٧٩.٧ والوزن النسبي یساوي ٣.٩٨٦فقرات المجال یساوي 

 مم  ا یعن  ي أن إدارة ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة ،٠.٠٥ق  ل م  ن وم  ستوى الدالل  ة أ
ب صفة  ًإعداد القوائم المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة تدرك أھمیة العامة الفلسطینیة

راج  ع إل  ى أن غالبی  ة وھ  ذا  .فة خاص  ة ب  صف االقت  راضرس  ملة تك  الیمعی  ار عام  ة و
 بلغ ت إذوال دكتوراه  العاملین في تلك الشركات ھم من حملة البك الوریوس والماج ستیر

 یؤك   د ص   حة الفرض   یة األول   ىوھ  ذا  . وغ   البیتھم م   ن المحاس   بین%)٩٥.٨ (ن  سبتھم
  .وقبولھا

  
  

  ١٤جدول ال
  نتائج فقرات المجال األول 

 ألھمیة معیار العامة الفلسطینیةالشركات الصناعیة المساھمة  إدارة مدى إدراك(
  )رسملة تكالیف االقتراض
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تدرك إدارة الشركة أھمی ة إع داد الق وائم المالی ة   ١
  ٠.٠٠ ٧.٢٣٠ ٨٥.٠ ٤.٢٥٠  .ًوفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة

ًلق   وائم المالی   ة وفق   ا لمع   اییر المحاس   بة إع   داد ا  ٢
  ٠.٠٠ ١٢.٨٤٠ ٩٠.٨ ٤.٥٤٢  .ھافیالدولیة یزید من ثقة المستفیدین 

تت   وفر ل   دى إدارة ال   شركة الم   ؤھالت العلمی   ة   ٣
  ٠.٠٠ ٥.٩٤٣ ٨٠.٨ ٤.٠٤٢  .والعملیة الخبیرة بمعاییر المحاسبة الدولیة

٤  
معی  ار رس  ملة تك  الیف  ب  أن إدارة ال  شركة تعتق  د

راض من المعاییر المھمة عند إعداد القوائم االقت
  .المالیة

٠.٠٠ ٥.٠٤٢ ٧٧.٥ ٣.٨٧٥  

٥  
معی    ار رس    ملة تك    الیف االقت    راض م    ن ُیع    د 

 ب شكل جی د المعاییر الواضحة المفھوم والتطبی ق
 .ة الشركةإلدار

٠.٠٠ ٤.٣٣٨ ٧٥.٠ ٣.٧٥٠  

تت  وفر معلوم  ات كافی  ة ل  دى إدارة ال  شركة ع  ن   ٦
  ٠.٠٠٥ ٣.٠٧٧ ٧١.٧ ٣.٥٨٣  . یف االقتراضأھمیة معیار رسملة تكال

٧  
ٌتطبی  ق معی  ار رس  ملة تك  الیف االقت  راض مھ  م 
لتبی  ان الوض  ع الم  الي بعدال  ة ووض  وح لل  شركة 

  .والجھات المستفیدة
٠.٠٠ ٩.٠٠٠ ٨٢.٥ ٤.١٢٥  

یع  د فھ  م معی  ار رس  ملة تك  الیف االقت  راض م  ن   ٨
ًقبل المحاسب المھني أمرا سھال ً.  ٠.٠٠ ٤.٩١٨ ٧٩.٢ ٣.٩٥٨  

٩  
یمك     ن تحدی     د عناص     ر تك     الیف االقت     راض 
ورسملتھا بشكل واضح ودقیق من قب ل محاس ب 

  .الشركة
٠.٠٠ ٤.٦٢٨ ٧٥.٠ ٣.٧٥٠  

  ٠.٠٠  ٨.٦٦٨ ٧٩.٧ ٣.٩٨٦  لجمیع الفقرات
 ٢.٠٦ تساوي ٠.٠٥ومستوى معنویة ) ٢٣( الجدولیة عند درجة حریة tقیمة 

 
  

 معی ار العامة الفل سطینیةلمساھمة تطبق الشركات الصناعیة ا :الفرضیة الثانیةنتائج 
  رسملة تكالیف االقتراض

رسملة تك الیف معیار ل العامة الفلسطینیة الشركات الصناعیة المساھمة إن إدراك
ً لیس كافیا بحد ذاتھ، وإنما ینبغي أن یكون حافزا  وأھمیتھاالقتراض لتطبیقة عند إع داد ً

 ١٥ج دول الو .ة عادلة وموض وعیةالقوائم المالیة لتعكس الوضع المالي للشركة بصور
) ١٤ و١٣ باس تثناء الفق رات(% ٦٠كبر من لفقرات أ لجمیع ان النسبيأن الوزیوضح 

رات ق أفراد المجتم ع ف ي تل ك الف غالبیةبمعنى أن آراء ، ٠.٠٥قل من ومستوى الداللة أ
 ٣.٥٩٣وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المجال یساوي  .ایجابیة

ق ل م ن وم ستوى الدالل ة أ% ٦٠كب ر م ن  وھ و أ،%٧٢.٠١٤والوزن النسبي ی ساوي 
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 تطب  ق معی  ار العام  ة الفل  سطینیة مم  ا یعن  ي أن ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة ،٠.٠٥
ٍرسملة تكالیف االقتراض   . وقبولھاضیة الثانیةوھذا یؤكد صحة الفر . كبیر إلى حد

  
  
  
  
  
  
  

  ١٥جدول ال
  ني نتائج فقرات المجال الثا

 لمعیار رسملة تكالیف العامة الفلسطینیةق الشركات الصناعیة المساھمة ی تطبمدى(
  )االقتراض
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تمتل   ك ال   شركة أص   ولھا الثابت   ة م   ن خ   الل تمویلھ   ا   ١٠
 ٠.٠٠٤ ٣.٨٦٦ ٧٣.٢ ٣.٦١٢  .باالقتراض

بی  ق معی  ار رس  ملة تك  الیف تح رص ال  شركة عل  ى تط  ١١
 ٠.٠٠٧ ٢.٩٣٣ ٧١.٧ ٣.٥٨٣  .االقتراض

١٢  
تلتزم الشركة بإضافة تكالیف االقتراض إل ى األص ل 
الثاب  ت ال  ذي ت  م م  ن أجل  ھ االقت  راض وی  تم إھتالكھ  ا 

 .خالل عدد من السنوات
٠.٠٠٠ ٤.٠٩٧ ٧٥.٠ ٣.٧٥٠ 

تق وم ال  شركة بتحمی  ل تك الیف االقت  راض عل  ى قائم  ة   ١٣
 ٠.٥٢٤ ٠.٦٤٧ ٥٧.٥ ٢.٨٧٥  . مصاریف إیرادیھا بوصفھالدخل

ًتعد نفقات تمویل األصل الثابت المصنع داخلیا جزءا   ١٤ ً ُ
 ٠.٠٧١ ١.٨٩٥ ٦٧.٥ ٣.٣٧٥  .من تكلفة األصل خالل فترة تصنیع األصل فقط

١٥  
ال   سیاسة  نتف   صح ال   شركة ف   ي قوائمھ   ا المالی   ة ع   

 تك الیف االقت راض وقیم ة ةالمحاسبیة المتبعة لمعالج 
  .كالیف االقتراضت

٠.٠٠٠ ٤.٥٢٧ ٧٧.٥ ٣.٨٧٥ 

ی  ساعد تطبی  ق معی  ار رس  ملة تك  الیف االقت  راض ف  ي   ١٦
 ٠.٠٠٠ ٦.٨٤٣ ٨١.٧ ٤.٠٨٣  .الحصول على تكلفة أدق الستثمار األصل األصلي

  ٠.٠٠٠ ٤.٥٦٩ ٧٢.٠١٤ ٣.٥٩٣  لجمیع الفقرات
 ٢.٠٦ تساوي ٠.٠٥ومستوى معنویة ) ٢٣( الجدولیة عند درجة حریة tقیمة 

  
 العام   ة الفل   سطینیةتلت   زم ال   شركات ال   صناعیة الم   ساھمة : الفرض   یة الثالث   ةنت   ائج 

المطبقة لمعیار رس ملة تك الیف االقت راض بقواع د تطبی ق ھ ذه 
  .الرسملة والواردة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة
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م  ن مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة القواع  د الواج  ب ) ٢٣(لق  د ت  ضمن المعی  ار رق  م 
م ن یخت ار  وھ ذه القواع د تع د ملزم ة ل، تطبیق رسملة تك الیف االقت راضندمراعاتھا ع

لجمی ع فق رات المج ال  أن ال وزن الن سبي ١٦ج دول الیبین و. رسملة تكالیف االقتراض
 أف راد المجتم ع معظ م بمعن ى أن آراء ،٠.٠٥قل م ن ومستوى الداللة أ% ٦٠أكبر من 

المتوس  ط الح  سابي لجمی  ع فق  رات وب  صفة عام  ة یتب  ین أن . یجابی  ةإرات ق  ف  ي تل  ك الف
% ٦٠وھ   و أكب   ر م   ن  ،%٧٩.٢ وال   وزن الن   سبي ی   ساوي ٣.٩٥٨المج   ال ی   ساوي 

العام  ة  یعن ي أن ال شركات ال صناعیة الم ساھمة وذل  ك ٠.٠٥ق ل م ن وم ستوى الدالل ة أ
 المطبقة لمعیار رسملة تكالیف االقتراض تلتزم بقواعد تطبی ق ھ ذه الرس ملة الفلسطینیة

ٍ كبیر، مع تفاوت ھذا االلت زام ب ین تل ك عاییر المحاسبة الدولیةوالواردة ضمن م  إلى حد
  . وقبولھاضیة الثالثةوھذا یؤكد صحة الفر. القواعد

  
  ١٦جدول ال

العامة مدى التزام الشركات الصناعیة المساھمة (نتائج فقرات المجال الثالث 
یق ھذه الرسملة  المطبقة لمعیار رسملة تكالیف االقتراض بقواعد تطبالفلسطینیة

  )والواردة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة
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١٧  
تح  دد ال  شركة ن  سبة تك  الیف االقت  راض المرس  ملة ع  ن 
طری  ق رب  ط تك  الیف االقت  راض بمبل  غ االقت  راض خ  الل 

 . الفترةانفس
٠.٠٠٦ ٣.٠٢١ ٧٢.٥ ٣.٥٢٦ 

ل  شركة ن  سبة تك  الیف االقت  راض المرس  ملة ع  ن تح  دد ا  ١٨
٠٠١. ٣.٨٩٢ ٧٥.٠ ٣.٧٥٠  .طریق التكالیف الفعلیة لالقتراض  

١٩  
 ضتح    رص ال    شركة عل    ى أال تزی    د تك    الیف االقت    را

المرس   ملة عل   ى مبل   غ تك   الیف االقت   راض الت   ي تكبدت   ھ 
  .الشركة خالل تلك الفترة

٠.٠٠٠ ٤.٩١٨ ٧٩.٢ ٣.٩٥٨ 

ع  ن رس  ملة تك  الیف االقت  راض تلت  زم ال  شركة ب  التوقف   ٢٠
 ٠.٠٠١ ٣.٧١٥ ٧٥.٠ ٣.٧٥٠  .ًعندما یصبح األصل جاھزا للغرض المطلوب

تلت  زم ال  شركة باإلف  صاح ف  ي قوائمھ  ا المالی  ة ع  ن قیم  ة   ٢١
 ٠.٠٠٠ ٥.٩٣٥ ٨٣.٣ ٤.١٦٧  .تكالیف االقتراض التي تم رسملتھا

ال واردة تك الیف االقت راض  بقواع د رس ملة تلتزم الشركة  ٢٢
 ٠.٠٠٠ ٥.٨٧٤ ٨٠.٠ ٤.٠٠٠  .اییر المحاسبة الدولیةضمن مع

 ٠.٠٠٠ ١٠.٨٥٨ ٨٩.٢ ٤.٤٥٨  .  إلى نتائج صحیحةيرسملة تكالیف االقتراض یؤد  ٢٣
 ٠.٠٠٠ ٧.٢٧٦ ٧٩.٢ ٣.٩٥٨  لجمیع الفقرات

  ٢.٠٦ تساوي ٠.٠٥ومستوى معنویة ) ٢٣( الجدولیة عند درجة حریة tقیمة 
  

ً أس سا العامة الفلسطینیةركات الصناعیة المساھمة تطبق الش:  الرابعةالفرضیةنتائج 
  ً في معالجة تكالیف االقتراض محاسبیاًواضحة

% ٦٠أكب  ر م  ن ) ٢٩، ٢٧، ٢٥( أن ال  وزن الن  سبي للفق  رات ١٧یب  ین الج  دول 
رات ایج ابي أم ا ق في تلك الفرأي المبحوثین بمعنى أن ،٠.٠٥ومستوى الداللة أقل من 
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وب  صفة عام  ة یتب  ین أن  ً.افیھ  ا محای  درأي المبح  وثین  بقی  ة فق  رات ھ  ذا المج  ال فك  ان
وال  وزن الن   سبي ی   ساوي  ٣.٥٦٦المتوس  ط الح   سابي لجمی  ع فق   رات المج  ال ی   ساوي 

 یعن   ي أن وذل  ك ،٠.٠٥ق   ل م  ن وم  ستوى الدالل  ة أ% ٦٠ وھ  و أكب  ر م   ن ،%٧٠.٥
یف  في معالجة تكالًواضحةً تطبق أسسا العامة الفلسطینیةالشركات الصناعیة المساھمة 

ٍ كبیرًاالقتراض محاسبیا   . وقبولھارابعةوھذا یؤكد صحة الفرضیة ال . إلى حد
  
  

  ١٧جدول ال
العامة ق الشركات الصناعیة المساھمة یمدى تطب(نتائج فقرات المجال الرابع 

  ً) في معالجة تكالیف االقتراض محاسبیاًواضحةً أسسا الفلسطینیة
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٢٤  

تع  الج تك  الیف االقت  راض المرتبط  ة بالح  صول عل  ى 
ًأصل ثابت الستخدامھ لع دد م ن ال سنوات ج زءا م ن 
تكلف   ة األص   ل وی   تم رس   ملتھا بإض   افتھا إل   ى تكلف   ة 

  . األصل

٠.٠٠٠ ٥.١٧١ ٧٩.٢ ٣.٩٥٨ 

٢٥  
زی د م ن قابلی ة  ال دخل یلقائمةتحمیل تكالیف التمویل 

ل ح ول ضللمقارنة ویوفر مؤشرات أف ة القوائم المالی
 .شركة للة المستقبلیات النقدیةالتدفق

٠.١١٩ ١.١٦٩ ٦٧.٥ ٣.٣٧٥ 

اعتق  اد إدارة ال  شركة أن رس  ملة تك  الیف االقت  راض   ٢٦
 ٠.٠٣١ ٢.٢٩٨ ٦٩.٢ ٣.٤٥٨  .  تزید من سعر السھم السوقي

تعتق   د إدارة ال   شركة أن تحمی   ل تك   الیف االقت   راض   ٢٧
 ٠.٢٨٥ ١.٠٩٦ ٦٤.٢ ٣.٢٠٨  .  ض ضریبة الدخل المدفوعةلقائمة الدخل یخف

ًتتب   ع ال   شركة أس   سا واض   حة ف   ي معالج   ة تك   الیف   ٢٨ ً
 ٠.٠٠٠ ٥.٨١٦ ٧٦.٧ ٣.٨٣٣  ً.االقتراض محاسبیا

 ف  ي تحدی  د مبل  غ ًاتتب  ع ال  شركة مع  دل رس  ملة معین    ٢٩
 ٠.٠٧٣ ١.٨٨١ ٦٦.٧ ٣.٣٣٣  .تكالیف االقتراض المرسملة

٣٠  
وس     ط الم     رجح لتك      الیف متت     ستخدم ال     شركة ال

مع دل رس ملة ف ي تحدی د تك الیف   بوص فھاالقتراض
  .االقتراض المرسملة

٠.٠١٥ ٢.٦٢٧ ٧٠.٠ ٣.٥٠٠ 

  ٠.٠٠٧ ٣.٢٢١ ٧٠.٥ ٣.٥٦٦  لجمیع الفقرات
 ٢.٠٦ تساوي ٠.٠٥ومستوى معنویة ) ٢٣( الجدولیة عند درجة حریة tقیمة 

  
ح  صائیة عن  د م  ستوى معنوی  ة ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إ :الفرض  یة الخام  سةنت  ائج 

بین آراء متخذي القرارات في الشركات ال صناعیة ) ٠.٠٥(
معی  ار  الم  ساھمة العام  ة الفل  سطینیة ح  ول إمكانی  ة تطبی  ق

 –عدد سنوات الخب رة (رسملة تكالیف االقتراض تعزى إلى 



  ]٢١٤...                                                    [همة العامة دراسة إمكانية تطبيق الشركات الصناعة المسا
 

 – ع دد ال دورات التدریبی ة –المشاركة في اتخ اذ الق رارات 
 عن   د إع   داد الق   وائم ع   اییرالقناع   ة الشخ   صیة بأھمی   ة الم

  ).  المالیة
  :تیة الفرضیات الفرعیة اآل الفرضیةویتفرع من ھذه

الع املین ب ین ) ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى معنوی ة :١-٥
 ف   ي ال   شركات ال   صناعیة بال   دائرة المالی   ة ذوي العالق   ة بإع   داد الق   وائم المالی   ة

ول إمكانیة تطبیق معیار رسملة تكالیف االقتراض المساھمة العامة الفلسطینیة ح
   . في المجال المحاسبي والماليتعزى إلى عدد سنوات الخبرة

 One Wayالختب  ار ھ  ذه الفرض  یة ت  م اس  تخدام اختب  ار تحلی  ل التب  این األح  ادي 
ANOVA نھ ال توج د ف روق تع زى لع دد أ، والذي یبین ١٨جدول ال، والنتائج مبینة في

االت عن  د م  ستوى دالل  ة لجمی  ع المج  المحاس  بي والم  الي مج  ال الي س  نوات الخب  رة ف  
 F وقیم ة ٠.٠٥كب ر م ن أة لكل مج ال وللمج االت مجتمع ة ن مستوى الدالل إإذ، ٠.٠٥

 )٣ ،٢٠( عن د درجت ي حری ة ٣.١٠الجدولی ة والت ي ت ساوي  Fقل من قیمة المحسوبة أ
إح صائیة عن د م ستوى توج د ف روق ذات دالل ة   الھ أي أن ، یعن ي قب ول الفرض یةوذلك

ف  ي الع  املین بال  دائرة المالی  ة ذوي العالق  ة بإع  داد الق  وائم المالی  ة ب  ین ) ٠.٠٥(معنوی  ة 
ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة العام  ة الفل  سطینیة ح  ول إمكانی  ة تطبی  ق معی  ار رس  ملة 

 وھ ذا دلی ل عل ى أن تطبی ق المع اییر .تكالیف االقتراض تعزى إلى عدد سنوات الخب رة
  ً.ازمملیكون 

  
  ١٨الجدول 

 عدد سنوات الخبرة  لمتغیرً طبقا(One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 
  المحاسبي والماليمجال الفي 

مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

 ٠.٢١٨ ٣ ٠.٦٥٤ بین المجموعات
 ٠.٣٢٤ ٢٠ ٦.٤٩٠ داخل المجموعات

ادارك إدارة ال                 شركات (: األول
م   ة العاال   صناعیة الم   ساھمة 

 ألھمی    ة معی    ار الفل    سطینیة
  ٢٣ ٧.١٤٤ المجموع  .)رسملة تكالیف االقتراض

٠.٦٧٢ 
 

٠.٥٧٩ 
 

عاتبین المجمو  ٠.٠٢٩ ٣ ٠.٠٨٦ 
 ٠.٢٣٩ ٢٠ ٥.٨٥١ داخل المجموعات

ق ال    شركات ی    كیفی    ة تطب(: الث    اني
العام   ة ال   صناعیة الم   ساھمة 

 لمعی    ار رس    ملة الفل    سطینیة
  ٢٣ ٥.٩٣٧ المجموع  .)تكالیف االقتراض

٠.٠٩٨ 
 

٠.٩٦٠ 
 

مجموعاتبین ال  ٠.١٩٠ ٣ ٠.٥٧١ 
 ٠.٣٧٥ ٢٠ ٧.٥٠٦ داخل المجموعات

الت  زام ال  شركات ال  صناعیة (: الثال  ث
 العام  ة الفل  سطینیةالم  ساھمة 

المطبق      ة لمعی      ار رس      ملة 
تك   الیف االقت   راض بقواع   د 
تطبیق ھذه الرسملة والواردة 
ض     من مع     اییر المحاس     بة 

  .)الدولیة

  ٢٣ ٨.٠٧٧ المجموع

٠.٥٠٧ 
 

.٠٦٨٢  
 

 ٠.٩٩٣ ٠.٠٢٩ ٠.٠١٠ ٣ ٠.٠٣٠ بین المجموعاتق ال     شركات ی     م     دى تطب(: الراب     ع
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مجموع  مصدر التباین المجال
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 "قیمة 
F" 

مستوى 
 الداللة

لمجموعاتداخل ا العام   ة ال   صناعیة الم   ساھمة  ٠.٣٤٣ ٢٠ ٦٠٨٦٠ 
 ف ي ًواضحةً أسسا الفلسطینیة

معالج   ة تك   الیف االقت   راض 
  .ً)محاسبیا

  ٢٣ ٦.٨٩٠ المجموع

 ٠.٠١٦ ٣ ٠.٠٤٩ بین المجموعات
 جمیع المجاالت  ٠.٢٢٣ ٢٠ ٤.٤٥٦ داخل المجموعات

   ٢٣ ٤.٥٠٥ المجموع
٠.٩٧٤ ٠.٠٧٣ 

  
  ٣.١٠ تساوي ٠.٠٥مستوى داللة  و)٣، ٢٠( الجدولیة عند درجتي حریة Fقیمة 

  
الع املین ب ین ) ٠.٠٥(لة إح صائیة عن د م ستوى معنوی ة توجد فروق ذات دال ال :٢-٥

 ف   ي ال   شركات ال   صناعیة بال   دائرة المالی   ة ذوي العالق   ة بإع   داد الق   وائم المالی   ة
المساھمة العامة الفلسطینیة حول إمكانیة تطبیق معیار رسملة تكالیف االقتراض 

  .تعزى إلى المشاركة في اتخاذ القرارات
 One Wayتخدام اختب  ار تحلی  ل التب  این األح  ادي الختب  ار ھ  ذه الفرض  یة ت  م اس  

ANOVA ات دالل  ة ن  ھ توج  د ف  روق ذ ال  ذي یب  ین أ١٩ج  دول ال، والنت  ائج مبین  ة ف  ي
 العام ة الفل سطینیة الم ساھمة ال صناعیةدارك إدارة ال شركات إ"إحصائیة للمجال األول 

  إذ، الق راراتالمشاركة في اتخاذ لمتغیر ًطبقا" ألھمیة معیار رسملة تكالیف االقتراض
وجد بینھا ف روق ت الفئات التي ٢٠جدول ال، ویبین ٠.٠٥قل من ة بلغ أإن مستوى الدالل

 لمتغی رنھ ال توجد ف روق تع زى  أ١٩جدول ال، كما یبین (Tamhane test) الختبار ًوفقا
ن  إإذ، ٠.٠٥خرى عند مستوى داللة األلمجاالت لجمیع االمشاركة في اتخاذ القرارات 

ق ل  المح سوبة أF وقیم ة ٠.٠٥كب ر م ن ة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة أاللمستوى الد
 یعن  ي وذل  ك ) ٤، ١٩( عن  د درجت  ي حری  ة ٢.٨٧ت  ساوي  الجدولی  ة والت  ي Fم  ن قیم  ة 

 ال توج  د ف   روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى معنوی   ة ھ أي أن  ،قب  ول الفرض  یة
ف ي ال شركات داد الق وائم المالی ة العاملین بالدائرة المالیة ذوي العالق ة بإع بین ) ٠.٠٥(

ال  صناعیة الم  ساھمة العام  ة الفل  سطینیة ح  ول إمكانی  ة تطبی  ق معی  ار رس  ملة تك  الیف 
   .االقتراض تعزى إلى المشاركة في اتخاذ القرارات

  
  ١٩الجدول 
   (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  المشاركة في اتخاذ القرارات  لمتغیرًطبقا
  

مجموع   مصدر التباین المجال
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة  المربعات

 الداللة
ادارك إدارة ال             شركات (: األول ٠.٧٦٣ ٤ ٣.٠٥٣ بین المجموعات

 ٠.٢١٥ ١٩ ٤.٠٩١ داخل المجموعاتال        صناعیة الم        ساھمة 
٣.٤٥٤ 

 
٠.٠٢٥ 
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مجموع   مصدر التباین المجال
  المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمة  المربعات

 الداللة
 ألھمی  ة العام  ة الفل  سطینیة

معی    ار رس    ملة تك    الیف 
  .)االقتراض

  

  ٢٣ ٧.١٤٤ المجموع

 ٠.٢٥٥ ٤ ١.٠١٩ بین المجموعات
 ٠.٢٥٩ ١٩ ٤.٩١٨ داخل المجموعات

ق ال    شركات ی    كیفی    ة تطب(: الث    اني
ال        صناعیة الم        ساھمة 

 لمعی  ار العام  ة الفل  سطینیة
رس              ملة تك              الیف 

  .)االقتراض
  ٢٣ ٥.٩٣٧ المجموع

٠.٩٨٤ 
 

٠.٤٤٠ 
 

 ٠.٤٥٣ ٤ ١.٨١٠ بین المجموعات
 ٠.٣٣٠ ١٩ ٦.٢٦٧ داخل المجموعات

التزام ال شركات ال صناعیة (: الثالث
العام            ة مة الم            ساھ

 المطبق         ة الفل         سطینیة
رس       ملة تك       الیف لمعیار

االقت  راض بقواع  د تطبی  ق 
ھ    ذه الرس    ملة وال    واردة 
ض   من مع   اییر المحاس   بة 

  .)الدولیة

  ٢٣ ٨.٠٧٧ المجموع

١.٣٧٢ 
 

٠.٢٨١ 
 

 ٠.٣٥٢ ٤ ١.٤٠٩ بین المجموعات
 ٠.٢٨٨ ١٩ ٥.٤٨١ داخل المجموعات

ق ال    شركات ی    م    دى تطب(: الراب    ع
الم        ساھمة ال        صناعیة 

ً أس   سا العام   ة الفل   سطینیة
 ف      ي معالج      ة ًواض      حة

تك          الیف االقت          راض 
  .ً)محاسبیا

  ٢٣ ٦.٨٩٠ المجموع

١.٢٢١ 
 

٠.٣٣٥ 
 

 ٠.٣٥٣ ٤ ١.٤١٣ بین المجموعات
 جمیع المجاالت  ٠.١٣٦ ١٩ ٣.٠٩٢ داخل المجموعات

  ٢٣ ٤.٥٠٥ المجموع
٠.١١٢ ٢.١٧٠ 

  ٢.٨٧ تساوي ٠.٠٥مستوى داللة  و)٤، ١٩(دولیة عند درجتي حریة  الجFقیمة 
  

  
  ٢٠جدول ال

   للفروق بین المتوسطات حسب متغیر (Tamhane test)اختبار تامھان 
   للمجال األولالمشاركة في اتخاذ القرارات

ًنادرا                              ًأحیانا             ًغالبا                                    ًدائما                  الفرق بین المتوسطات
    ٠.١١١١ًغالبا                                    

   ٠.٥١٨٥ ٠.٦٢٩٦ًأحیانا             
  ٠.٣٣٣٣ ٠.٨٥١٩ ٠.٩٦٣٠ًنادرا                              

  ٠.٣٧٠ ٠.٢٩٦٣  ٠.٨١٤٨٠ ٠.٩٢٥٩٠  ًال یتم ذلك إطالقا
  ٠.٠٥تعني یوجد فروق عند مستوى داللة * 
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الع املین ب ین ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى معنوی ة ال  :٣-٥
 ف  ي ال  شركات ال  صناعیة بال  دائرة المالی  ة ذوي العالق  ة بإع  داد الق  وائم المالی  ة

رس   ملة تك   الیف العام   ة الفل   سطینیة ح   ول إمكانی   ة تطبی   ق معی   ار الم   ساھمة 
 ف  ي مج  ال مع  اییر المحاس  بة ع  دد ال  دورات التدریبی  ةاالقت  راض تع  زى إل  ى 

  .الدولیة
 One Wayالختب  ار ھ  ذه الفرض  یة ت  م اس  تخدام اختب  ار تحلی  ل التب  این األح  ادي 

ANOVA روق تع زى لع دد نھ ال توج د ف ، والذي یبین أ٢١جدول ال، والنتائج مبینة في
االت عن  د م  ستوى لجمی  ع المج   مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة ف  ي مج  ال ال  دورات التدریبی  ة

 ٠.٠٥كب  ر م  ن نوی  ة لك  ل مج ال وللمج  االت مجتمع  ة أن م  ستوى المع إإذ، ٠.٠٥دالل ة 
 عن د درجت ي حری ة ٣.١٠ الجدولی ة والت ي ت ساوي Fق ل م ن قیم ة  المحسوبة أFوقیمة 

توجد فروق ذات دالل ة إح صائیة عن د  ال ھ أي أن، الفرضیة یعني قبولوذلك، )٣، ٢٠(
العاملین بالدائرة المالیة ذوي العالقة بإعداد القوائم المالیة بین ) ٠.٠٥(مستوى معنویة 

رس ملة في الشركات الصناعیة المساھمة العامة الفلسطینیة حول إمكانیة تطبی ق معی ار 
  .یبیةعدد الدورات التدرتكالیف االقتراض تعزى إلى 

  
  ٢١الجدول 

 لمتغیر عدد الدورات ً طبقا(One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 
  التدریبیة

مجموع   مصدر التباین المجال
  المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
مستوى  F قیمةالمربعات

 الداللة
 ٠.٠٢٩ ٣ ٠.٠٨٨  بین المجموعات

 ٠.٣٥٣ ٢٠ ٧.٠٥٦  داخل المجموعات
ادارك إدارة ال               شركات (األول 

العام   ة ال   صناعیة الم   ساھمة 
  ألھمی     ة معی     ارالفل     سطینیة

  ٢٣ ٧.١٤٤ المجموع  .)رسملة تكالیف االقتراض

٠.٠٨٣  
 

٠.٩٦٩
 

 ٠.٢٤٨ ٣ ٠.٧٤٣  بین المجموعات
 ٠.٢٦٠ ٢٠ ٥.١٩٤  داخل المجموعات

ق ال     شركات ی     كیفی     ة تطب(الث     اني
العام   ة ال   صناعیة الم   ساھمة 

 لمعی    ار رس    ملة الفل    سطینیة
  ٢٣ ٥.٩٣٧ المجموع  .)تكالیف االقتراض

٠.٩٥٤ 
 

٠.٤٣٣
 

 ٠.٤٧٥ ٣ ١.٤٢٦  بین المجموعات
 ٠.٣٣٣ ٢٠ ٦.٦٥١  داخل المجموعات

الت  زام ال  شركات ال  صناعیة (الثال  ث
 العام   ة الفل   سطینیةالم   ساھمة 

المطبق      ة لمعی      ار رس      ملة 
تك    الیف االقت    راض بقواع    د 
تطبیق ھذه الرسملة وال واردة 
ض      من مع      اییر المحاس      بة 

  .)الدولیة

  ٢٣ ٨.٠٧٧ المجموع

١٠٤٣٠
 

٠.٢٦٤
 

 ٠.١٥٤ ٣ ٠.٤٦٣  بین المجموعات
 ٠.٣٢١ ٢٠ ٦.٤٢٦  داخل المجموعات

ق ال     شركات ی     م     دى تطب(الراب     ع
العام   ة ال   صناعیة الم   ساھمة 

 ف ي ًواض حةً أسسا الفلسطینیة
  ٢٣ ٦.٨٩٠ موعالمجمعالج    ة تك    الیف االقت    راض 

٠.٤٨١ 
 

٠.٦٩٩
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مجموع   مصدر التباین المجال
  المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
مستوى  F قیمةالمربعات

 الداللة
  .ً)محاسبیا

  ٠.١٣٤ ٣ ٠.٤٠١  بین المجموعات
 جمیع المجاالت  ٠.٢٠٥ ٢٠ ٤.١٠٤  داخل المجموعات

  ٢٣ ٤.٥٠٥ المجموع
٠.٥٩١ ٠.٦٥٢

  
  ٣.١٠ تساوي ٠.٠٥مستوى داللة  و)٣، ٢٠(دولیة  عند درجتي حریة  الجFقیمة 

  
الع املین ب ین ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى معنوی ة ال  :٤-٥

 ف   ي ال   شركات ال   صناعیة بال   دائرة المالی   ة ذوي العالق   ة بإع   داد الق   وائم المالی   ة
المساھمة العامة الفلسطینیة حول إمكانیة تطبیق معیار رسملة تكالیف االقتراض 

 المحاس بة مع اییرًأھمیة إعداد الق وائم المالی ة وفق ا لتعزى إلى القناعة الشخصیة ب
  .  الدولیة

 One Wayار ھ  ذه الفرض  یة ت  م اس  تخدام اختب  ار تحلی  ل التب  این األح  ادي الختب  
ANOVA إل ى ن ھ ال توج د ف روق تع زى ، والذي یب ین أ٢٢جدول ال، والنتائج مبینة في

ن  إ، إذ٠.٠٥ م  ستوى دالل  ة لجمی  ع المج  االت عن  دالقناع  ة الشخ  صیة بأھمی  ة المع  اییر 
قل  المحسوبة أF وقیمة ٠.٠٥ من كبرنویة لكل مجال وللمجاالت مجتمعة أمستوى المع

 یعن  ي  وذل  ك)٢، ٢١( عن  د درجت  ي حری  ة ٣.٤٩  الجدولی  ة والت  ي ت  ساوي Fم  ن قیم  ة 
توج  د ف   روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى معنوی   ة  ال ھ أي أن  ،قب  ول الفرض  یة

ف ي ال شركات العاملین بالدائرة المالیة ذوي العالق ة بإع داد الق وائم المالی ة بین ) ٠.٠٥(
اعیة الم  ساھمة العام  ة الفل  سطینیة ح  ول إمكانی  ة تطبی  ق معی  ار رس  ملة تك  الیف ال  صن

  .االقتراض تعزى إلى القناعة الشخصیة بأھمیة المعاییر
  
  

  ٢٢الجدول 
   طبقا لمتغیر (One Way ANOVA)نتائج تحلیل التباین األحادي 

  القناعة الشخصیة بأھمیة المعاییر
مجموع   مصدر التباین المجال

  المربعات
درجة 
الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمةالمربعات

 الداللة
 ٠.٧٨٣ ٢ ١.٥٦٧ بین المجموعات

 ٠.٢٦٦ ٢١ ٥.٥٧٧ داخل المجموعات
ادارك إدارة ال            شركات (األول 

العام  ة ال  صناعیة الم  ساھمة 
 ألھمی    ة معی    ار الفل    سطینیة

  ٢٣ ٧.١٤٤ المجموع  .)رسملة تكالیف االقتراض

٢.٩٤٩ 
 

٠.٠٧٤ 
 

 ٠.٠٥٠ ٢ ٠.١٠٠ بین المجموعات
 ٠.٢٧٨ ٢١ ٥.٨٣٧ داخل المجموعات

ق ال    شركات ی    یفی    ة تطبك(الث    اني
العام  ة ال  صناعیة الم  ساھمة 

 لمعی   ار رس   ملة الفل   سطینیة
  ٢٣ ٥.٩٣٧ المجموع  .)تكالیف االقتراض

٠.١٧٩ 
 

٠.٨٣٧ 
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مجموع   مصدر التباین المجال
  المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
مستوى  Fقیمةالمربعات

 الداللة
 ٠.٠٥٠ ٢ ٠.١٠١ بین المجموعات

 ٠.٣٨٠ ٢١ ٧.٩٧٧ داخل المجموعات
الت زام ال شركات ال صناعیة (الثالث

 العام  ة الفل  سطینیةالم  ساھمة 
ر رس     ملة المطبق     ة لمعی     ا

تك   الیف االقت   راض بقواع   د 
تطبی        ق ھ        ذه الرس        ملة 
وال     واردة ض     من مع     اییر 

  .)المحاسبة الدولیة

  ٢٣ ٨.٠٧٧ المجموع

٠.١٣٣ 
 

٠.٨٧٦ 
 

 ٠.٠٧١ ٢ ٠.١٤١ بین المجموعات
 ٠.٣٢١ ٢١ ٦.٧٤٩ داخل المجموعات

ق ال    شركات ی    م    دى تطب(الراب    ع
العام  ة ال  صناعیة الم  ساھمة 

 في ًضحةواً أسسا الفلسطینیة
معالج   ة تك   الیف االقت   راض 

  .ً)محاسبیا
  ٢٣ ٦.٨٩٠ المجموع

٠.٢١٩ 
 

٠.٨٠٥ 
 

 ٠.٠٩٩ ٢ ٠.١٩٧ بین المجموعات
 جمیع المجاالت  ٠.٢٠٥ ٢١ ٤.٣٠٨ داخل المجموعات

  ٢٣ ٤.٥٠٥ المجموع
٠.٦٢٥ ٠.٤٨١ 

  ٣.٤٩ تساوي ٠.٠٥ و مستوى داللة )٢، ٢١( الجدولیة عند درجتي حریة Fة قیم
  

   والدراسات المقترحةالنتائج والتوصیات
  النتائج

ھ م م ن %) ٩٥.٨(أن م ا ن سبتھ إذ إشارت النتائج ال ى الالزم المؤھل العلمي  توفر .١
 اءة مؤشر عل ى ق درة وكف وھذا، دكتوراهالماجستیر ووالالبكالوریوس   درجةحملة

   .المبحوثین
 ال صناعیة الم ساھمة  الم الیین ف ي ال شركاتراءیتمتع رؤساء أقسام المحاس بة والم د .٢

ال وت ا إتخاذ القرار بخبرة جیدة متخصصة تؤھلھم للمشاركة فيالعامة الفلسطینیة
  .سیما المرتبطة منھا  بالنواحي المحاسبیة والمالیة

مع  اییر المحاس  بة  ف  ي مج  ال دریبی  ة ن  سبھ كبی  رة م  ن المبح  وثین ل  دورات تح  ضور .٣
وإمكانی  ة مع  اییر الوھ  ذا مؤش  ر جی  د عل  ى إدراك إدارة ال  شركات ألھمی  ة . الدولی  ة
  .معیار رسملة تكالیف االقتراض في تلك الشركاتتطبیق 

ً وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة،  إعداد القوائم المالیةأھمیة على أكد غالبیة المبحوثین .٤
  .ة المستفیدین من ھذه القوائموھذا یزید من ثق

 إدارة ال  شركات ال  صناعیة الم  ساھمة العام  ة الفل  سطینیةھن  اك إدراك كبی  ر م  ن قب  ل  .٥
  .معیار رسملة تكالیف االقتراضتطبیق  ھمیة أل

تك   الیف ال   شركات ال   صناعیة الم   ساھمة العام   ة الفل   سطینیة تطب   ق معی   ار رس   ملة  .٦
ٍ كبیر   .االقتراض إلى حد

ناعیة المطبقة لمعیار رسملة تكالیف االقت راض تلت زم بقواع د تطبی ق الشركات الص .٧
ٍ كبیر، مع تفاوت  ھذا ھذه الرسملة والواردة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة إلى حد

  . االلتزام بین تلك القواعد
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ًالشركات ال صناعیة الم ساھمة العام ة الفل سطینیة تطب ق أس سا واض حة ف ي معالج ة  .٨ ً
ٍ كبیرتكالیف االقتراض    .ًمحاسبیا إلى حد

  
  التوصیات

معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التدقیق طبیق على إدارة الشركات االھتمام بتیجب  .١
ًسب البیانات المالیة مصداقیة وشفافیة أكبر محلیا ودولیاتكلكي ت ،الدولیة ً.  

اف  ات ات وثقیج  ب تع  دیل مع  اییر المحاس  بة الدولی  ة بم  ا ین  سجم م  ع إحتیاج  ات وع  اد .٢
  .ة الفلسطینیالبیئة

المحاس  بة الدولی  ة ومع  اییر بتطبی  ق مع  اییر  الفل  سطینیة ال  شركات ال  صناعیة إل  زام .٣
   .لمواجھة تحدیات العولمة والمنافسة الحادة التدقیق الدولیة

ص فح ھم ودراس اتھم لوثح  بءارج إل ای للعا اتطلب ة الدراس جیع ت شب ثحابلا صيو ی.٤
ختل  ف  معل  ى  الدولی  ة ومع  اییر الت  دقیق الدولی  ةمع  اییر المحاس  بة م  ةم  دى مالء

  .طینیة الفلسیةقتصاداالغیر االقتصادیة وعات طاالق
ب  صفة خاص  ة، دور والجمعی  ات المھنی  ة ة، ع  ات ب  صفة عام  لجامرح أن یك  ون لنقت   .٥

مع اییر ب یفھملتع ر یةادت صدیة وغیر االقاصتریادي في توجیھ جمیع القطاعات االق
لك من ، وذاھقیبطت ة منقعوتملا عمنافوال ،یر التدقیق الدولیةالمحاسبة الدولیة ومعای

  .یبیةات التدرقد الدورخالل ع
  

   المقترحة المستقبلیةالدراسات
 تكلف  ة االقت  راض عل  ى أس  عار األس  ھم ف  ي س  وق تب  ین أث  ر رس  ملة إج  راء دراس  ة  .١

  .فلسطین لألوراق المالیة
الكیفی ة للمعلوم ات  الخ صائص ف يقیاس تكلفة االقتراض وأث ره إجراء دراسة تبین  .٢

  . الفلسطینیةالمحاسبیة في الشركات الصناعیة
  

   المراجع
  العربیةباللغة  المراجع - ًأوال

، دور الم  شرف الترب  وي ف  ي فل  سطین ف  ي تط  ویر أداء المعل  م، بح  ث مق  دم ٢٠٠٠األغ  ا، إح  سان  .١
اھج التعل یم ف ي ض وء من: للمؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس

  .مفھوم األداء، جامعة عین شمس، القاھرة
، رس   ملة تكلف   ة األم   وال المملوك   ة والمقترض   ة ب   ین التأیی   د ١٩٩٠الج   وھري، محم   د عل   ى،  .٢

  ). ١٠ (٢والمعارضة، مجلة التجارة والتمویل، كلیة التجارة، جامعة طنطا، 
صادیة الحدیث  ة عل  ى اإلط  ار انعكاس  ات التط  ورات االقت  . ٢٠٠٤الحم  ود، ص  الح عب  د ال  رحمن،  .٣

: مجلة جامع ة المل ك عب د العزی ز. العلمي لنظریة المحاسبة بالتركیز على معاییر المحاسبة الدولیة
  ).٢ (١٨االقتصاد واإلدارة، 

دراسة تحلیلیة وانتقادیة لتوصیة مجلس : ، رسملة تكلفة االقتراض١٩٩٠الصادق، زكریا محمد،  .٤
  ).١٠ (١مجلة التجارة والتمویل، ، FASBمعاییر المحاسبة المالیة 
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  .٢٠٠٤، عمان، )IFAC(الدولي 
، قیاس تكلفة االقتراض وأثرة على الخصائص الكیفیة للمعلومات ٢٠٠٠المناوي، حازم عزمي،  .٧
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