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 اٌَت اٌىشٌّت

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 :تؼبٌى لبي
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 جامعة األسراء
 اٌتفىٌغ 

لكتركني ـ الرواشدةكري  إخمود أنا  ان لممكتبات أك أفكض جامعة األسراء بتزكيد نسخ مف رسالتي كرقيان كا 

بحاث كالدراسات العممية عند طمبيـ كحسب ركات أك الييئات أك األشخاص المعنية باألالش  

 التعميمات النافذة بالجامعة.
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 لشاس ٌدٕت إٌّبلشت

 رعش السادس الدولي المحاسبي المعيار تطبيؽ أثر" :نكقشت ىذه الرسالة كعنكانيا
 ميدانية دراسة) المالية التقارير إعداد في والمصانع والمعدات بالممتمكات الخاص

 "( الكرؾ محافظة في الحجـ ومتوسطة صغيرة المنشآت عمى
 
 أجيزت بتاريخ: قد و 
 

 أعضاء لجنة المناقشة
 

 التوقٌع مكان العمل االسم

األستاذ الدكتور سيمماف 
 إلسراءجامعة ا رئيسًا ومشرفاً  البشتاويحسيف 

 

 جامعة االسراء مناقشًا داخمياً  الدكتور ىيثـ المبيضيف
 

جامعة العمـو  مشرفًا خارجياً  الحياصاتمحمد حمداف 
 اإلسالمية العالمية
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 لشاس اٌسالِت اٌٍغىٌت  إّٔىرج 

تطبيؽ المعيار المحاسبي  أثر"  بعنكاف ـ الركاشدةكري  إخمكد  \ لقد قمت بمراجعة رسالة الطالبة
 دراسة) ةبالممتمكات والمعدات والمصانع في إعداد التقارير المالي عشر الخاص لدولي السادسا

 "(الكرؾ محافظة في الحجـ ومتوسطة صغيرة المنشآت عمى ميدانية

 .كأصبحت سميمة مف الناحية المغكية 
 
 : سـاال

 :التاريخ
 : التوقيع

  

  لقد قمت بمراجعة رسالة الطالبة
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 األكاديمية :  الرتبة

 الجامعة :
 التوقيع : 
 التاريخ :
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 هداءاإل

 إىل طني العزيز

لى هي إلى هي علوًٌ وشجعًٌ ... إإلى قذوحً األولى...

فً  لى كل هبإ سفعج سأسً عبلًٍب افخخبسًا به ....

 الىجىد بعذ هللا وسسىله 

 ىل والدي العزيز إ

ٍبلً على لى هي سهشث اللإلى هي سعخًٌ فً طفىلخً ...إ

لى هي كبى دعبئهب سش ًجبحً وحٌبًهب بلسن إساحج ببلً 

 جشاحً 

  احلنونةالدتي وىل إ

لى هي قبسوىًً .إ.. الطفىلتلى هي جوعخًٌ بهن ركشٌبث إ

 لى هي كبى سٌذي وقىحً إبحلىهب وهشهب  الحٍبة

 أشقائي وشقيقاتي إىل 

 صسعىالى هي إ... والوعشفتًبسوا دسبً ببلعلن ألى هي إ

  والعضٌوت اإلسادةفسً فً ً

 

 

 ... شخصٍخً وبٌبء حعلٍوً فً سبهن هي إلى

 ...األفبضل أسبحزحً
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 شىش وتمذٌش 

 فً سبهن هي كل إلى والخقذٌش ببلشكش أحىجه

 العول هزا إلًجبص وسبًذًً الخعلٍوٍت هسٍشحً

سلٍوبى حسٍي  الذكخىس األسخبر ببلزكش وأخص

 لن يوالز البحث، هزا على أششف الزي البشخبوي

 هإلخشاج السذٌذة وحىجٍهبحه بوعلىهبحه على ٌبخل

 .  الىجىد حٍض إلى

 

 واالحخشام الخقذٌش وببلغ الشكش بجضٌل أحقذم كوب

 .اإلسشاء جبهعت فً الخذسٌس هٍئت أعضبء الى

 

 االهخٌبى وعظٍن الخقذٌش ببلغ جوٍعب هًٌ لكن



 ح 

 

 قائمة المحتويات

 ب  ................................................................................................ اآلية الكريمة
 ج  ..................................................................................................... التفكيض

 د ............................................................................................ قرار لجنة المناقشة
 ق  .................................................................................. نمكذج إقرار السالمة المغكية

 ك  ...................................................................................................... اإلىداء
 ز  ................................................................................................. شكر كتقدير

 م  ................................................................................................ ة الجداكؿقائم
 ؾ  ..................................................................................................... الممخص

 1 .................................................................................. الفصؿ األكؿ مقدمة الدراسة
 2 ............................................................................................. :( المقدمة1-1)
 3 ...................................................................................... ( مشكمة الدراسة:1-2)
 5 ....................................................................................... ( أىمية الدراسة:1-3)
 5 ...................................................................................... دراسة:( أىداؼ ال1-4)
 5 .................................................................................... ( فرضيات الدراسة:1-5)
 8 ...................................................................................... ( أنمكذج الدراسة:1-6)
 8 ........................................................................................ دكد الدراسة:( ح1-7)
 9 .................................................................................. ( التعريفات اإلجرائية:1-8)

 11 .............................................................. السابقة كالدراسات النظرم اإلطار الفصؿ الثاني
 12 ...................................... )المعدات كالممتمكات كالمصانع( 16المبحث األكؿ: المعيار الدكلي رقـ 

 13 ............................................................................................ ( مقدمة:2-1)
 14 ..................................ب النظاـ المتبع في المنشآت الصغيرة كالمتكسطة الحجـ:( القياس حس2-2)
 15 ............................................................ (: IFRSالدكلية ) المالية التقارير ( معايير2-3)
 16 .............................................. )المعدات كالممتمكات كالمصانع(: 16( تطكر الدكلي رقـ 2-4)
 18 ...................................................................... :16( ماىية المعيار الدكلي رقـ 2-5)
 21 .......................................................... 16( نطاؽ استخداـ معيار المحاسبة الدكلي 2-6)
 22 ........................................................... (IAS16( االصكؿ العينية الثابتة في ظؿ )2-7)
 23 ...................................................................... 16رقـ  الدكلي ( أىداؼ المعيار2-8)
 24 .................................................................. ( المصطمحات ذات العالقة بالمعيار2-9)



 ط 

 

 25 ........................................ ( األعتراؼ باألصكؿ الخاصة بالممتمكات كالمصانع كالمعدات2-11)
 26 ........................................................................ إقتناء األصكؿ الثابتة( تكمفة 2-11)
 27 ........................................................................ ( إعادة تقييـ األصكؿ الثابتة2-12)
 31 ............................................................ ( االستغناء عف األصكؿ الثابتة المممكسة2-13)
 32 ............................................................................ ( إىتالؾ األصكؿ الثابتة2-14)
 33 ..................................................................( النفقات بعد اقتناء األصكؿ الثابتة2-15)
 34 ............................................................ إنخفاض قيمة األصكؿ الثابتة المممكسة( 2-16)

 35 ............................................................................... المبحث الثاني التقارير المالية
 42 ........................................................................... المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 51 ............................................................... الحالية عف الدراسات السابقة: ما يميز الدراسة
 52 ......................................... النتائج كمناقشة البيانات كعرض تحميؿ الدراسة منيجية الفصؿ الثالث

 53 ............................................................................ المبحث األكؿ: منيجية الدراسة:
 53 ...................................................................................... ( منيج الدراسة:3-1)
 53 ............................................................................... ( مجتمع عينة الدراسة:3-2)
 54 ........................................................................... ( مصادر جمع المعمكمات:3-3)
 54 ....................................................................................... ( أداة الدراسة:3-4)
 55 ............................................................................ اتيا:( صدؽ االستبانة كثب3-5)
 55 ............................................................................... ( األساليب االحصائية:3-6)

 57 ................................................. المبحث الثاني عرض نتائج أسئمة الدراسة كاختبار الفرضيات
 82 .................................................................. المبحث الثالث: مناقشة النتائج كالتكصيات

 87 ................................................................................................ التكصيات:
 88 .................................................................................................... المراجع
 96 ................................................................................................... المالحؽ

 96 .................................................................................. ( المحكميف1الممحؽ رقـ )
 97 ............................................................................ ( استبانة الدراسة:2الممحؽ رقـ )

 114 ................................................................................. الممخص بالمغة اإلنجميزية
 



 ٛ 

 

 لبئّت اٌدذاوي

 54 ...................................................................................... العينة حجم ملخص (1) رقم الجدول

 55 ......... ككل ولألداة الدراسة أداة مجاالت من مجال لكل( ألفا كرونباخ) الداخلي االتساق ثبات معامالت (2) جدول

 فقرة كل على( الموظفين) الدراسة نةعي افراد لتقديرات الحسابية المتوسطات لتفسير االحصائي المعيار (3) الجدول

 55 ........................................................................مجاالتها من مجال كل وعلى االستبانة فقرات من

 66 ........................................................................... الدراسة عينة أفراد خصائص (4) رقم الجدول

 62 الثابتة باألصول باالعتراف المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) رقم ولالجد

 63 .......األصول اقتناء لفةبتك المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (6) رقم الجدول

 65 الثابتة األصول تقييم بإعادة المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (7) رقم الجدول

 66 .......... اقتناء بعد بالنفقات المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) رقم الجدول

 الثابتة األصول باهتالك المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (5) رقم الجدول

 65 ....................................................................................................................الملموسة

 األصول عن باالستغناء المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (16) رقم الجدول

 65 ............................................................................................................ الملموسة الثابتة

 األصول قيمة بانخفاض المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (11) رقم الجدول

 71 ....................................................................................................................... الثابتة

 المحاسبي المعيار بتطبيق المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (12) رقم الجدول

 72 ....................................................................................................... عشر السادس الدولي

 73 .......... المالية بالتقارير المتعلقة االستبيان لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (13) رقم الجدول

 b(Model Summary) ......................................................... 75 النموذج ملخص جدول (14) جدول

 b .......................................................................................... 75التباين تحليل نتائج (15)جدول

 77 ...................................................................................... اإلنحدار معامالت قيم (16) الجدول

 

 



 ك 

 

 اٌٍّخض

 والمعدات بالممتلكات الخاص عشر السادس الدولً المحاسبً المعٌار تطبٌق أثر
 ومتوسطة صغٌرة المنشآت فً مٌدانٌة دراسة) المالٌة التقارٌر إعداد فً والمصانع

 (الحجم

 اعداد الطالبة

 ةالرواشد خلود اكرٌم 

  شرافإ

 سٍٍّبْ حسٍٓ اٌبشتبوي

 المنشآت في لتطبيقو القابمية كمدل كأىميتو( 16) المحاسبي المعيار عمى التعرؼ الى الدراسة ىدفت
 عمى المحاسبية المعايير تطبيؽ أثر عمى التعرؼ الى ىدفت كما األردف، في الحجـ كمتكسطة الصغيرة

 الكصفي المنيج الدراسة اتبعت األردف، في الحجـ كمتكسطة الصغيرة نشآتلمم المالية التقارير عدادإ
 في الصناعة قطاع في العاممة كالمتكسطة الصغيرة المنشآت جميع الدراسة مجتمع شمؿ كقد التحميمي،

 بمغت عينة عمى الدراسة تطبيؽ تـ حيث( 551) عددىا كالبالغ الكرؾمحافظة  في الصناعية الحسيف مدينة
 نتائج الى الدراسة تكصمت كقد ،ضمف مجتمع الدراسة العميا كاإلدارة المحاسبة قسـفي  العامميف مف 121
 الصغيرة المنشآت في عالية بدرجة  عشر السادس الدكلي المحاسبي المعيار محاكر تطبيؽ يتـ: اىميا

 المحكر كاف الثابتة باألصكؿ عتراؼاال محكر أف حيث ،(4.164) بمغ حسابي بمتكسط الحجـ كالمتكسطة
 أثر يكجد أنو النتائج أشارت كما تطبيؽ، األقؿ األصؿ اقتناء بعد النفقات محكر كاف بينما تطبيقا، األكثر

 الخاص باألصكؿ عتراؼاال) كالمتغيرات( 16) رقـ الدكلي المحاسبي المعيار تطبيؽ بيف احصائية داللة ذك
عادة كالمعدات، كالمصانع بالممتمكات ( المممكسة الثابتة األصكؿ قيمة كانخفاض الثابتة، األصكؿ تقييـ كا 

 الدراسة أكصت النتائج ضكء كعمى الحجـ، كمتكسطة الصغيرة المنشآت في المالية التقارير عدادإ عمى
 مف لو لما( 16) رقـ الدكلي المحاسبي المعيار تطبيؽ تبني عمى العمؿ ضركرة أىميا تكصيات بمجمكعة

، كضركرة العمؿ عمى تطبيؽ الحجـ كمتكسطة الصغيرة المنشآت في المالية التقارير عدادا  ك  في ىاـ أثر
 ( لممنشآت الصغيرة كالمتكسطة الحجـ.16التعديالت األخيرة عمى المعيار رقـ )


