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  الملخص
ر في ضوء لخدمة قرارات االستثمامعايير محاسبة فلسطينية  طار لتقديمإاقتراح هدفت هذه الدراسة      

) استبانة صالحة للتطبيق، 145( استعيد منها ) فردًا،166وتكونت عينة الدراسة من ( المتغيرات البيئية،
) مدقق حسابات، 55في البنوك و( عامالً  ياً ) مدراء مال28في الشركات، و( عامالً  اً مالي اً ر ي) مد62( بواقع

، حيث أظهرت أهم تم تطبيقها على عينة الدراسة نموذج ليكرت الخماسيل اً وقد أعد الباحثان استبانة وفق
بهدف خدمة قرارات  ،حاجة ماسة وضرورية لتقديم معايير محاسبة فلسطينية وجودنتائج الدراسة 

االستثمار على أن تكون هذه المعايير متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية، وتالئم البيئة الفلسطينية، وقد 
تطبيق معايير المحاسبة  وأن)، 86.59ى هذه النتيجة بوزن نسبي بلغ (جاءت موافقة أفراد العينة عل

إلى تحقق القبول والتجانس للمعلومات المحاسبية  ال يؤدي في البيئة الفلسطينية -كما هي–الدولية 
 ة على هذه النتيجة بوزن نسبي بلغفراد العينأالناتجة عن النظام المحاسبي، وقد جاءت موافقة 

النتائج وجود تسعة معايير محاسبية دولية ُيمكن تطبيقها في البيئة  أهم ظهرت%)، كما أ44.14(
فقد تم اقتراح   في ضوء النتائج .لتحقيق التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية ؛الفلسطينية

ون إطار لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئية بحيث تك
 نسبي بوزنوٕانشاء جهة تشريعية  %)،92.27( نسبي بوزنأهم أبعاده: االستعانة بذوي الخبرة الخارجية 

  .%)79.58( نسبي بوزن%)، وٕابراز دور الجمعيات المهنية المختصة والشركات 92(
Abstract  

Proposed Framework to provide service to Palestinian Accounting 
Standards investment decisions in the light of environmental changes 

-An Applied Study on the State of Palestine - 
     This study aims at proposed framework to provide service for The Palestinian 
Accounting Standards investment decisions in the light of environmental changes. 
The sample of the study consisted of (166), restore (145), (62) members, of them 
are financial managers working in corporations, (28) are financial managers 
working in banks, and (55) are auditors. The researchers prepared a questionnaire 
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for the obstacles accordance with the model Likert Quintet. The most important 
results: there is an urgent and necessary to provide The Palestinian Accounting 
Standards to serve the investment decisions on these standards should be 
compatible with international accounting standards and environmentally friendly as 
well. The sample approved the results with a relative weight reached (86.59). In 
addition, the application of The International Accounting Standards-as-Palestinian 
environment does not lead to achieve acceptance and coherence of accounting 
information from the accounting system. The sample approved this result with a 
relative weight reached (44.14%). The results showed that nine of the International 
Accounting Standards can be applied in the Palestinian environment to achieve 
coordination, acceptance and homogeneity of accounting information. According 
to the results, it has suggested a framework to provide Palestinian Accounting 
Standards to serve the investment decisions in the light of environmental changes, 
so that the most important dimensions: enlist external expertise relative weight 
(93.08%), create a legislative relative weight (92%), and highlighting the role of 
the competent professional associations and corporations relative weight (97.58%). 
The study recommended to issue Palestinian Accounting Standards and, It must be 
consistent with International Accounting Standards, and acceptance to apply in the 
Palestinian environment. 

  :مقدمة الدراسة
تلعب المحاسبة المالية على مستوى المجتمع دورًا هامًا في توفيرها للمعلومات المتعلقة بنتائج       

استخدام القطاعات االقتصادية لمصادر األموال المتاحة لها، ومن ثم المساهمة في نمو االقتصاد 
جه االستخدامات المتزاحمة الوطني من خالل ترشيد استخدام موارده أو تحسين توجيهها إلى أو 

لذا توصف المحاسبة من حيث طبيعة مخرجاتها بأنها لغة األعمال، كما توصف بأنها لغة  ؛عليها
المال ولسان حاله، وتوصف من حيث طبيعة نشاطها بأنها نظام للمعلومات يعتمد على القياس 

  ).15: ص 2002(الناغي،  والتوصيل للمعلومات المالية
ا يمكن أن تؤديه المحاسبة من دور متميز وحيوي على مستوى االقتصاد الوطني، من وتقديرًا لم    

خالل ما تقدمه من معلومات تتعلق بمجاالت التخطيط واالستثمار والرقابة على استخدام موارد 
المجتمع، فقد عني عدد من دول العالم بتنظيم السياسات المحاسبة لها بعدة وسائل من أهمها 

)، وذلك كأسلوب Accounting Standardsي لما يعرف بمعايير المحاسبة (اإلصدار الرسم
محدود أو جزئي للتوحيد المحاسبي. حيث تشكل المعايير المحاسبية اإلطار أو األداة التي توصل 

  ).20: ص 2001(عاشور،  .لتحقيق المحتوى الكامل من المعلومات ؛إليها الفكر المحاسبي
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واالنفجار المعرفي والتكنولوجي، وزيادة الطلب على المعلومات، أصبح وفي ظل نظام العولمة        
من الضرورة تحسين جودة نظم المعلومات المحاسبية تماشيًا مع هذا التطور وهذه التحديات، األمر 

والعمل على تطوير أدواتها بشكل  ،الذي يتطلب وجود خطة واضحة للنهوض بمستوى المحاسبة
وتحرير التجارة الدولية  ،ر وضخامة النشاط االقتصادي الدوليمستمر خصوصًا في ظل تطوي

)، وممارستها أمام 33: ص 1996(إبراهيم،  شركات خارج حدود دولها اإلقليميةوامتداد نشاط ال
اإلنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية، مما قد يؤثر على أداء الوظيفة المحاسبية على المستوى 

سبية لكافة المستخدمين، وفي ظل هذا الوضع "اتفقت بعض الدول الدولي من توفير معلومات محا
وحدات األوروبية مع بعضها البعض وبعض الدول اآلسيوية على أن تتم معالجة العمليات المالية لل

تباع معايير محاسبية دولية أصدرتها الكيانات المهنية أو الرسمية أو االقتصادية في تلك الدول با
  ).15: ص 2002(فهمي، كليهما في تلك الدول 

) 1973وانطالقًا من الحاجة إلى توحيد أدوات التطبيق في ممارسة المحاسبة، منذ عام (     
(وأحيانًا عربية) على أن تطبق وحداتها  ل كثيرة، أوروبية أو غير أوروبيةوبعدها، اتفقت دو 

، وقد ارتفع معدل )IASC( ها لجنة معايير المحاسبة الدوليةاالقتصادية المعايير التي أصدرت
لدى  اً مشترك اً التطبيق في السنوات األخيرة بدرجة أكبر مما كان عليه في البداية، ألنها أوجدت أساس

المحاسبين في الشركات الدولية عند قيامهم بإنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية على المستوى 
المحاسبية حول قواعد ومعايير الدولي، وهي بذلك تكفل التقاء كل من معدي ومستخدمي المعلومات 

  متعارف عليها دوليًا ينتج فهمًا واضحًا ومشتركًا للمعلومات المحاسبية والواردة في التقارير المالية.
ولما كان هناك تأثر واضح لمعايير المحاسبة الدولية بالمتغيرات البيئية الدولية بشكل عام نشأت      

وال تتعارض مع معايير  ،مستخدمي التقارير المالية الحاجة إلى معايير محلية تلبي احتياجات
المحاسبة الدولية، بمعنى أخذ المتغيرات البيئية لكل دولة بعين االعتبار عند تقديم معايير محاسبية 
خاصة بها، وقد اتضح ذلك جليًا من خالل قيام بعض الدول بتطبيق معايير المحاسبة الدولية دون 

ة للدولة المعنية، حيث تبين أن هذه المعايير المطبقة لم ترتِق إلى تكييفها مع المتغيرات البيئي
وخاصة األهداف التي  ،المستوى الذي يجعلها تحقق األهداف المرجوة منها لمستخدمي القوائم المالية

يسعى المشروع لتحقيقها، األمر الذي ترتب عليه عدم اتساق هذه المعايير مع الممارسات المحاسبية 
مختلفة، وكذلك ضعف القبول العام في الكثير من دول العالم لتطبيق معايير المحاسبة في الدول ال
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  الدولية، والبيئة الفلسطينية ليست بمنأى عما يحدث من تغيرات في مجال المحاسبة عربيًا 
  وٕاقليميًا ودوليًا.

استنادًا إلى  في ضوء ما تقدم، قام العديد من دول العالم بتقديم معايير محاسبية خاصة بها      
  معايير المحاسبة الدولية مع األخذ بعين االعتبار التغيرات البيئية لهذه الدولة مثل:

معايير المحاسبة البريطانية، وغيرها من و على المستوى الدولي: معايير المحاسبة األمريكية،  -
  الدول.

معايير و نسية، معايير المحاسبة التو و على المستوى اإلقليمي: معايير المحاسبة المصرية،  -
 المحاسبة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول.

  :خلفية المشكلة
ألنها تهدف إلى تنمية االقتصاد الوطني  ؛إن مهنة المحاسبة من أكثر المهن أهمية      

نها ُتعاني من إوالتخصيص األمثل للموارد إال أنها في دولة فلسطين ما زالت في طور النشوء، حيث 
االستجابة للمتغيرات البيئية وال تواكب التطور الهائل في العالم، وال ُتلبي االحتياجات المتزايدة  بطء

في الطلب على المعلومات المالية التي تبين طبيعة األنشطة االقتصادية ونتائجها، إضافة إلى ذلك 
استرشادي محدد وجود تباين واختالف في الممارسات المحاسبية نظرًا لعدم ارتكازها إلى منهج 

  وواضح لتنظيم هذه الممارسة.
الفلسطينية في آيار/  لوطنيةوفي ضوء التحول السياسي بانتهاء عصر االحتالل وقيام السلطة ا     

(بموجب اتفاقية أوسلو)، بدأ يظهر واقع جديد على الساحة الفلسطينية في الجوانب  )1994( مايو
هناك حاجة لتنظيم السياسات  تكبة هذا الواقع أصبحالسياسية واالقتصادية واالجتماعية، ولموا

المحاسبية والعمل بالنظم المحاسبية وفقًا لمعايير محاسبية محلية تتوافق مع معايير المحاسبة 
  وذلك لما توفره هذه المعايير من: ،الدولية

  وضع أسس عملية في تقييم مشاريع اقتصادية قائمة أو إنشاء مشاريع اقتصادية جديدة. -
  ير إطار منظم للسياسات المحاسبية من خالل توحيد أدوات التطبيق العملي.توف -
ليكون  ،إيجاد صورة موحدة لتبويب وعرض القوائم المالية في الوحدات االقتصادية الفلسطينية -

 باإلمكان الوثوق بها واالعتماد عليها في عملية اتخاذ القرارات.

 ضرورات دخول المحاسبين الفلسطينيين على األلفيةاالرتقاء بمهنة المحاسبة، وذلك انسجامًا مع  -
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 الثالثة عبر دور مرسوم ومتجدد. 

وتأسيًا على ما سبق، يتضح أن هناك حاجة ماسة لوجود معايير محاسبية فلسطينية ال      
تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية، خاصة في ظل عدم توافر أي معايير محاسبية ملزمة 

  لذا جاءت هذه الدراسة لتبحث تقديم إطار  .ن إطارًا ناظمًا للسياسات المحاسبيةبالتطبيق، بحيث تكو 
مقترح لمعايير محاسبية فلسطينية لتطوير مهنة المحاسبة، وُتمّكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم 

  االستثمارية المناسبة.
  ي:تتبلور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالمشكلة الدراسة: 

  ما اإلطار المقترح لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء 
  المتغيرات البيئية؟

  ويتفرع من هذا السؤال الرئيس، األسئلة الفرعية التالية:
  لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء ما الحاجة  -1

  ؟التغيرات البيئية
إلى أي مدى تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية في  -2

 البيئة الفلسطينية؟

تحقيق التنسيق والقبول والتجانس تطبيق معايير المحاسبة الدولية ل عندأوجه القصور ما  -3
 في البيئة الفلسطينية؟ لمعلومات المحاسبيةل
دولية التي تصلح للتطبيق في البيئة الفلسطينية لخدمة قرارات االستثمار ما معايير المحاسبة ال -4

 في ضوء المتغيرات البيئية؟

ما أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء  -5
 وما المعايير التي يتضمنها هذا اإلطار؟ ؟التغيرات البيئية

  عى هذه الدراسة الختبار مدى صحة الفروض التالية:تسفروض الدراسة: 
لخدمة قرارات االستثمار في ضوء المتغيرات توجد حاجة ماسة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية  -1

  .البيئية
ال تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة  -2

  الفلسطينية.
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تحقيق التنسيق والقبول والتجانس في لبيق معايير المحاسبة الدولية يوجد قصور عند تط -3
 في البيئة الفلسطينية. لمعلومات المحاسبيةل

  توجد بعض معايير المحاسبة الدولية تصلح للتطبيق على البيئة الفلسطينية لخدمة  -4
 قرارات االستثمار.

ات االستثمار في ضوء التغيرات ُيمكن اقتراح إطار لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرار  -5
 البيئية.

  تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة: 
 التعرف إلى الحاجة إلى وجود معايير محاسبة فلسطينية لغرض ترشيد قرارات االستثمار. -1

انس والتجتحقيق التنسيق والقبول ل التعرف إلى مدى مالئمة تطبيق معايير المحاسبة الدولية -2
 . للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

تحقيق التنسيق ل الكشف عن أوجه الضعف والقصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية -3
 في البيئة الفلسطينية. لمعلومات المحاسبيةلوالقبول والتجانس 

خدمة قرارات الكشف عن معايير المحاسبة الدولية التي تصلح للتطبيق في البيئة الفلسطينية ل -4
 االستثمار في ضوء المتغيرات البيئية.

اقتراح تصور ألبعاد إطار لتقديم معايير محاسبة فلسطينية بحيث تكون صالحة للتطبيق في  -5
 البيئة الفلسطينية وتتسق مع معايير المحاسبة الدولية.

لسطينية التي تكمن أهمية الدراسة بأنها توفر مجموعة من معايير المحاسبة الف  أهمية الدراسة:
  نه في حالة تطبيقها فإنها قد تعمل على: إتهتم بإعداد ونشر القوائم المالية، حيث 

االرتقاء بمهنة المحاسبة في البيئة الفلسطينية من خالل إعداد وتقديم قوائم مالية يمكن الوثوق بها   - أ 
 على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

لمتعلقة بتنظيم السياسات المحاسبية من خالل توحيد أدوات تطوير وتوافق األنظمة واإلجراءات ا  -ب 
 التطبيق العملي وفقًا للمعايير.

توفير الثقة فيما يعرض من بيانات ومعلومات وما تقدمه الخبرات المحاسبية الفلسطينية في مجال   -ج 
ية من ناحية إعداد الموازنات التخطيطية من ناحية، والمراكز المالية ونتائج األعمال والتدفقات النقد
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أخرى، مما يساعد مستخدمي القوائم المالية وخاصة المستثمرين في اتخاذ القرارات االستثمارية 
 المالئمة.

  تتحدد نتائج هذه الدراسة بالحدود التالية:حدود الدراسة: 
ألن هذا العام هو آخر عام صدرت فيه القوائم ، )2015(: أجريت الدراسة عام الحد الزماني  - 

 .لختامية للوحدات االقتصادية في فلسطين، والتي تمكن الباحثان من االطالع عليهاالمالية ا

المحاسبون والمدراء الماليون في البنوك والشركات الفلسطينية، ومدققو الحسابات الحد البشري:   -
 المدرجون في سجالت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية.

(قطاع غزة) بدولة فلسطين، وعدم شمول العينة للضفة  وبيةالمحافظات الجنالحد المكاني:   -
 الغربية نظرًا للظروف السائدة.

تحقيق التنسيق والقبول والتجانس اقتراح إطار تقديم معايير محاسبة فلسطينية ل الحد الموضوعي:  -
 في ضوء ظروف وتغيرات البيئة في فلسطين. لمعلومات المحاسبيةل

  رسة في منهجين، هما:تقع هذه الدا: منهج الدراسة
  ويتمثل في: - المنهج النظري - 1
مراجعة لنتائج البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة لبيان مكانها وحتى ُيمكن   - أ 

  .كافة اإلفادة منها في مراحل الدراسة
التطرق إلى واقع النظام المحاسبي المطبق في فلسطين بهدف الوقوف على أوجه القصور التي   -ب 

بحيث ي منها، وتحديد الحاجة إلى تقديم معايير محاسبة فلسطينية في ضوء هذا القصور، ُيعان
 البيئة الفلسطينية. وتكون صالحة للتطبيق فيافق مع معايير المحاسبة الدولية، تتو 

  ويتمثل في: -المنهج التطبيقي- 2
ة في الوحدات إعداد استبانة وتطبيقها على عينة من معدي ومستخدمي ومدققي القوائم المالي  - أ 

تحقيق التنسيق لاالقتصادية الفلسطينية للتعرف إلى مدى فاعلية تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
 .معلومات المحاسبيةللوالقبول والتجانس 

التعرف على أوجه القصور في تطبيق معايير المحاسبة الدولية عند تطبيقها على الوحدات   -ب 
 االقتصادية الفلسطينية.
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محاسبة فلسطينية في ضوء ما تم حصره سابقًا من أوجه القصور عند تطبيق تقديم معايير   -ج 
  معايير المحاسبة الدولية على البيئة الفلسطينية.

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
  اإلطار النظري:  -أوالً 

  مفهوم المعايير المحاسبية:
توجيه وترشيد الممارسات عامة تؤدي إلى  إرشاداتيمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو     

)، والمعيار المحاسبي يشير إلى القواعد 33 :2008، القاضي( العملية في المحاسبة والتدقيق
المحاسبية اإلرشادية التي يرجع إليها المحاسبون المعنيون لدعم اجتهاداتهم واستفهام أحكامهم، وتأتي 

  :)366: 2005لطفي، ( المعايير المحاسبية عمومًا من خالل هذه أهمية
 .تحديد وقياس األحداث المالية للمنشأة 
 .إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية 
 .تحديد الطرق المالئمة للقياس 
  تمكين المستخدمين من اتخاذ القرار المناسب عند اعتماد المعلومات األساسية على المعيار

 المالئم.
  العوامل المؤثرة في وضع المعايير:

معايير المحاسبة ألي دولة هي نتاج تفاعالت معقدة للعوامل االقتصادية والتاريخية  إن     
 فاالختاليتشابه هذا المزيج في دولتين، لذلك فإن  أنلتنظيمية، ومن غير المحتمل اواالجتماعية و 

ويساعد تفهم العوامل التي تؤثر على تطور المحاسبة على المستوى المحلي على إيضاح  ،أمر وارد
، وهناك عدة عوامل أثرت تاريخيًا على )Shoi et. al, 2002: 75( جه االختالف بين الدولأو 

  :عملية وضع المعايير، وأهمها
عمل الشركات، ويتضمن القانون في  يقوم المشّرع بتنظيمفي بعض البلدان  النظام القانوني للبلد: .1

التقارير، وفي البلدان األخرى  دادوٕاعهذه الحالة بنودًا مفصلة تحدد متطلبات األعمال المحاسبية 
ع يركز على جملة القوانين التي التي يستند نظامها القانوني على فكرة القانون العام فإن المشرّ 

 إرساءاتخذت لحاالت وقضايا معينة لمواجهة الحاجة المتغيرة، في مثل هذه الحالة نرى أن عملية 
 المعايير تميل إلى موضوع على شكل قانون.
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هناك تباين كبير للغاية في التوجه نحو المعايير المحاسبية بين  وهيكل الملكية التجارية:طبيعة  .2
البلدان التي تشيع فيها ملكية األسهم من الجمهور والبلدان التي تتركز ملكية الشركات فيها في أيدي 

 المصارف والمؤسسات المالية األخرى.
تختلف طريقة إعداد التقارير  طاع العام والخاص:النظام السياسي ونظام الملكية الفكرية بين الق .3

المالية في القطاع الخاص عنها في القطاع العام تبعًا للحاجات المختلفة للذين يطلعون على 
 المعلومات الواردة في التقارير.

في البلدان النامية نجد أن ملكية الشركات تميل إلى أن تكون في يد  مستوى التقدم االقتصادي: .4
عينة، كذلك نجد أن الحكومة تميل إلى تملك عدد أكبر من الشركات، في الوقت نفسه نرى عائالت م

 أن االحتمال ضئيل في وجود عدد كبير من المحاسبين القانونيين الذين يزاولون المهنة ويعملون
 على تطويرها.

ثر ال في بعض الحاالت قد يكون للنظام الضريبي وما يرافقه من تشريعات أ النظام الضريبي: .5
 يستهان به على تطوير معايير المحاسبة المالية.

وجود هيئة محاسبة مهنية نشطة يساعد على تطوير معايير  إن وجود مجمع محاسبي مهني: .6
 وممارسات محاسبية، كما أنها ترصد جوانب االلتزام بمتطلبات هذه المعايير.

ين األجانب تستدعي أن الحاجة إلى جذب المستثمر  إن طرح األسهم في األسواق الخارجية: .7
  يكون في البلدان المستثمر فيها نظام مقبول لتقديم البيانات المالية.

ومما ال شك فيه فإن غياب تطبيق معايير المحاسبة تؤثر سلبًا على قطاعات االقتصاد الوطني     
  وخاصة قطاع االستثمار، وينعكس التأثير السلبي على عدة جوانب، أهمها:

سس التي تعالج األقد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى اختالف  اذ القرارات:صعوبة عملية اتخ .1
نتج عنه صعوبة مقارنة تبموجبها العمليات واألحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة، مما 

المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها، وبالتالي صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت 
 ئج أعمالها، وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ القرارات.ونتا
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانًا إلى استخدام طرق  :الخطأ في عملية اتخاذ القرارات .2

وٕايصال نتائجها  ،محاسبية غير سليمة لقياس العمليات واألحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة
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المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية ال ُتظهر بعدالة يدين، ويترتب على ذلك أن إلى المستف
 حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها.

القوائم المالية للمنشأة  إعدادقد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى  تعقيد عملية اتخاذ القرارات: .3
ة المحاسبية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة حتى وٕان صلحت المعالج ،بطريقة مقتضبة ومعقدة

، أو قدرة علمية متميزة، وكالهما غير أعدادهايستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر  إذمستخدميها منها، 
وجود فروق جوهرية) بين المعايير ( ومن ذلك يتضح أن عدم التجانس، متوفر في معظم الحاالت

معايير المحاسبة  أنوبين معايير المحاسبة الدولية سببها المحاسبية المحلية التي تعدها بعض الدول 
ودولية متباينة ينعكس فيها أثر كل أو بعض  إقليميةمن خلفيات  إعدادهابالدول والهيئات يتم 

  العوامل التي ذكرت أعاله.
  :دوليةالحاجة إلى معايير محاسبية 

نحو تطبيق المعايير الدولية هي أحد األسباب المهمة التي دفعت معظم الدول إلى التوجه  إن    
أن كًال من الشركات والمستثمرين  ،التطورات الهامة التي شهدتها أسواق المال في العقدين األخيرين

، فالشركات التي تبحث عن مصدر لرأس المال ذهبت للقيد في اإلقليميةقد خرج إلى خارج الحدود 
خرات واالستثمارات، كما أن المستثمرين من أسواق المال خارج حدود أوطانها إلى حيث كثافة المد

األفراد والمؤسسات خرجوا إلى خارج حدود أوطانهم بحثًا عن فرص استثمارية أفضل، من هنا بدأت 
  تتسع الحاجة إلى معايير محاسبة دولية بهدف:

 :حماية المستثمر الوطني من الممارسات المحاسبية غير السليمة للشركات  أوًال  
  دة.األجنبية الواف

 :إن حماية المستثمر األجنبي من الممارسات المحاسبية غير السليمة للشركات الوطنية. ثانيًا 
  عن طريق تضييق مدى تباينها  (التنسيق) زيادة توافق الممارسات المحاسبية

  :)Shoi, et.al, 2002:277( يحقق مزايا عديدة أهمها
 :وأن نقل رأس المال االستثماري إلى العالم، أسواق رأس المال هي أسواق عالمية وباإلمكان  أوًال

والتي تستخدم في أنحاء العالم بشكل دائم ستحسن من  ،ذات الكفاءة العالية المعايير المحاسبية
  كفاءة تخصيص رأس المال.
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 :يمكن للمستثمرين أن يتخذوا قرارات استثمارية أفضل والمحافظ االستثمارية ستكون أكثر  ثانيًا
  المالية ستقل.تنوعًا والمخاطر 

 :ستراتيجي في مجال الدمج والخيارات.بإمكان الشركات تحسين عملية صنع القرار اإل ثالثًا  
 :طرية يمكن االستفادة منها في األفكار األفضل الناتجة عن أنشطة وضع المعايير القُ  رابعًا

 صياغة معايير عالمية ذات جودة عالية.
  فلسطين: تطبيق معايير المحاسبة الدولية فيأهمية 

  يمكن عرض أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فلسطين من خالل النقاط التالية:
  زيادة عدد البنوك الخاصة والوطنية المرتبطة غالبيتها ببنوك ومؤسسات مالية عربية ودولية تطبق

 بعضها معايير محاسبة دولية أو تتعامل عادًة مع شركات تطبق معايير محاسبة دولية.
 ور عدد الشركات المساهمة الخصوصية والعامة وسعيها نحو استقطاب المساهمين لالكتتاب تط

 بأنها تتبع معايير المحاسبة الدولية. إقناعهاوذلك من خالل  ،بأسهمها
 طبق بعضها معايير يرتبط بعضها بشركات عربية ودولية يوالتي  ،ظهور شركات التأمين الخاصة

 المحاسبة الدولية.
 والتي تحتاج إلى أسس محاسبية  ،ات المحلية إلى التعامل مع الشركات األجنبيةحاجة الشرك

 واضحة ويمكن االتفاق على تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
 .وجود بعض الشركات المشتركة مع دول عربية باتت تطبق معايير المحاسبة الدولية  

  مشكالت تطبيق معايير المحاسبة الدولية في فلسطين:
استعراض مشكالت تطبيق معايير المحاسبة الدولية بفلسطين، يتطلب األمر التطرق لواقع  قبل    

معايير المحاسبة الدولية التي وضعتها لجنة معايير  رغم أنّ ، تطبيق معايير محاسبية بدولة فلسطين
الم، المحاسبة الدولية شكلت نقلة نوعية في تنظيم العمل المحاسبي وتوحيد مخرجاته على مستوى الع

 يبقى من الضروري االهتمام بوجود معايير محاسبية محلية لكل دولة تأخذ في االعتبار ظروفها
وتقترب من المعايير الدولية بما يوفر سبل  ،الخاصة وخصوصية الممارسة المهنية، والتطور البيئية

لية والخارجية أعمال الشركات المحلية بالخارجية وتعزيز المساءلة والمتابعة الداخ مقارنة نتائج
  ).7ص :2007ب، (سعيد كال .وحماية الممولين والمستثمرين
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وبالنظر إلى واقع مهنة المحاسبة بفلسطين أشارت نتائج دراسات بعض الباحثين الفلسطينيين عدم 
وضع أي معايير محاسبية محلية يلتزم بها ممارسو مهنة المحاسبة والشركات في تنظيم العمل 

 القوائم المالية.المحاسبي، وفي إعداد 
تنحصر في حدود دولة فلسطين دون وجود أي  كافة لذا تصبح اإلجراءات المحاسبية المتبعة      

  وما ينتج عنها من قوائم مالية من أي جهة خارجية مما يترتب عليه: ،اعتراف بهذه اإلجراءات
 عة، وعدم تطبيق معايير صعوبة َجْلِب المستثمر األجنبي لعدم ثقته في اإلجراءات المحاسبية المتب

  محاسبية دولية أو محلية عند ممارسة المهنة.
 .عدم قدرة الشركات الفلسطينية على تداول أسهمها في األسواق المالية العالمية  
 .عدم القدرة على مقارنة القوائم المالية مع الدول التي تستخدم معايير المحاسبة الدولية  

الدولية يوفر الكثير من الوقت والجهد،  المحاسبةطبيق معايير أّن تبني ت ويضاف أيضًا إلى ذلك    
ويزيد من كفاءة اإلفصاح المالي، والتكلفة في صياغة معايير محلية من خالل االستفادة من 

، بالرغم من كل االستثماريةالمعايير المحاسبية الدولية، والذي ينعكس إيجابيًا على اتخاذ القرارات 
تتكاتَف جهود ، إال أن الوضع بات يتطلب أن ترتب على األداء المحاسبيهذه اإليجابيات التي ت

في اتباع معايير محاسبية محلية تتوافق مع المعايير  في المجال المحاسبي كافة الخبراء والعاملين
الدولية، وتنسجم مع البيئة الفلسطينية، نظرًا ألن تطبيق المعايير المحاسبة الدولية قد واجهت العديد 

  .)55- 54ص :2008(ماجد ماهر سابا، : ومن هذه المشكالتلمشكالت، من ا
  التكلفة التي ستتكبدها الجهات المعنية من خالل تأهيل القوى العاملة للتأقلم مع المعايير الدولية

 وممارستها وتطبيقها.
 عدم تمكن بعض الشركات من مجاراة تلك المعايير الذي قد يخرجها نهائيًا من السوق وبالتالي 

 حصول بعض الضرر، والذي قد يكون كبيرًا على االقتصاد الوطني.
  لتطبيق معايير المحاسبة  اتباعهاطبيعة البيئة الفلسطينية الخاصة والتجاهل الذي سوف تلقاه من

سوف يفتح األسواق على مصراعيها للغزو االقتصادي  واتباعهاغير صناعي،  اً الدولية كونها بلد
 إلى هجرة االستثمارات ونضوب الموارد. األجنبي، والذي قد يؤدي

معايير المحاسبة الدولية فلسطينيًا قد ال يأتي بثماره المرجوة وخصوصًا  اتباعأّن  انويري الباحث     
وجود عدد كبير من كما أنها أيضًا تتسم بسياسيًا، اقتصاديًا و غير مستقرة  البيئة الفلسطينيةَأنَّ 



 
 
 
 
 
 

    ...محاسبةإطار مقترح لتقديم معايير 
  

  

272 
 

 وغياببتطبيقها،  تلزم الجميععدم وجود جمعيات أو هيئات قوية الوحدات االقتصادية الصغيرة، و 
  وقد أدى كل ذلك إلى وجود صعوبات في تطبيق هذه المعايير. ،الدعم الحكومي الكافي لذلك

من تقديم معايير محاسبة فلسطينية تتوافق مع بدَّ  ال ما سبق ُيمكن القول بأنهاستنادًا إلى و      
  .حو يكفل تطوير ممارسة مهنة المحاسبةالمعايير الدولية، وعلى ن

  أثر التغيرات البيئية الفلسطينية على مهنة المحاسبة:
لم تكن المحاسبة مجرد نظام كمي بل كانت نظامًا يلبي متطلبات التطور االجتماعي     

وذلك بما ينسجم مع  ،واالقتصادي على مر العصور، وقد تطورت المحاسبة في مختلف دول العالم
ت التطور في كل دولة في ضوء األنظمة والتشريعات والقوانين السائدة في كل منها، وقد متطلبا

حسن ( .واضحًا في اختالف ُأُسس القياس واإلفصاح المحاسبي اانعكس ذلك على المحاسبة، وبد
  .)9ص :2008 ،القاضي، ومأمون حمدان

تقدم هذه المهنة بمدى مواكبتها  وتتأثر مهنة المحاسبة بظروف البيئة التي تعمل فيها، ويقاس     
للتغيرات البيئية المحيطة بها، ومما ال شك فيه أّن التغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
  والتكنولوجية، وغيرها من الجوانب في تغيرها في البلدان المختلفة بمرور الزمن، 

لها  ية واالجتماعية على وجه الخصوصفإنها بدورها تعمل في ظل بيئة متغيرة وأنَّ البيئَة االقتصاد
التأثير من  تأثير كبير على الهياكل والعمليات المحاسبية وأنَّ تلك البيئة تتكون من أنشطة متبادلة

(أمين لطفي، . المستوى الكلي حيث تداخل العالقات بين األنشطة االقتصادية واالجتماعية على
  .)188، ص2005

أنَّ البيئة المحاسبية تؤثر بصورة مباشرة على أهداف ) 108: 2005، هندركسن( يرىو     
المحاسبة، كما تؤثر على عملية االتفاق المنطقي للمبادئ والقواعد المحاسبية التي تحدد جودة 
المعلومات ومقدارها وأثرها على المؤسسات ومقدار االستفادة منها من إجراء المقابلة مع غيرها من 

  المنشآت األخرى.
تنمية توجيه قرارات االستثمار، و  فيمهنة المحاسبة من أكثر المهن أهميًة  ك فيه أنمما ال ش    

، إال أنها في دولة فلسطين مازالت في وتخصيص الموارد المتاحة بالشكل األمثل ،االقتصاد الوطني
ائل ، حيث تعاني من ُبطِء االستجابة للمتغيرات البيئية وال تواكب التطور الهالنشوء واالرتقاءطور 

في العالم، وال تلبي االحتياجات المتزايدة في الطلب على المعلومات المالية التي تبين طبيعة 
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في  األنشطة االقتصادية ونتائجها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هناك اختالفًا وتفاوتاً 
  .)29، ص2004سكندر نشوان، إ(. المعالجات المحاسبية المطبقة

ن ذلك يعود إلى عدم وجود معايير محاسبية مطبقة في البيئة الفلسطينية التي بأ ويرى الباحثان     
تواجه العديد من المشكالت الهامة في النظام المحاسبي، وُيمكن إرجاع أسباب حدوث هذه 

  المشكالت إلى ما يلي:
  عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي يشكل عائقًا أمام أية محاوالت لتطوير  -1

 سبة.مهنة المحا
عدم اهتمام جهات االختصاص التشريعية والمهنية في فلسطين في وضع معايير محاسبة  -2

 محلية نابعة من البيئة االجتماعية واالقتصادية التي يمارس فيها المحاسب عمله.
  عدم االستفادة من المعايير الدولية لوضع معايير محاسبة فلسطينية لتنظيم الممارسة المهنية. -3

الحاجة إلى تطبيق سياسات محاسبية تتالءم مع االعتبارات  أهمية تتأكدلما سبق  وانعكاساً       
البيئية الفلسطينية بحيث تلتزم بها الوحدات االقتصادية على اختالف أنواعها عند إعدادها وعرضها 

  ارية.ات اإلدارية واالستثممستخدميها في ترشيد عملية اتخاذ القرار  احتياجاتلتلبية  ؛القوائم المالية
أنَّ فهَم العوامل البيئية التي تؤثر على التطور المحاسبي يعد هامًا لضمان  انويري الباحث      

استمرار تقدم المحاسبة واإلدراك ما إذا كان هناك تقارب أو تفاوت بين الممارسات المحاسبية على 
بي فيما بين الدول المختلفة المستوى الدولي، وٕان فهم كيفية تأثير العوامل البيئية على التنوع المحاس

  قد يؤدي إلى تقليل ذلك التنوع وزيادة قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة على المستوى الدولي.
في الفكر المحاسبي على أهمية العوامل البيئية  اً عام اً وبناًء على ما سبق يتضح أن هناك اتفاق     

  .ن دول العالملمحاسبة في أي دولة مبالنسبة لوضع وتطوير وتكييف معايير وممارسات ا
  :الدراسات والبحوث السابقة -ثانياً 

  هما: ،في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها، ُيمكن تقسيم الدراسات والبحوث السابقة إلى مجالين
  دراسات وبحوث اهتمت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية. المجال األول: -
  يم أنظمة المحاسبة في الدول المختلفة.  دراسات وبحوث اهتمت بتقي المجال الثاني: -

  وفيما يلي عرض للبحوث والدراسات السابقة، التي توفرت للباحثين، في كل منهما:    
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 دراسات وبحوث اهتمت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية: - المجال األول

ن جهود الدول عن العالقة بين المتغيرات البيئية المحلية وبي )Manao: 1996( كشفت دراسة    
األعضاء في لجنة معايير المحاسبة الدولية في عملية وضع المعايير، باإلضافة إلى محاولة التنبؤ 
بمدى تأثير الجهات التشريعية في الدول على تطبيق المعايير من خالل إجراء عدة اختبارات 

والتي  ،ورة اقتصادياً وتحليالت للتأكد من صحة ذلك، حيث بينت نتائج الدراسة أن معظم الدول المتط
لديها أسواق مالية ضخمة تعمل على المشاركة في وضع معايير محاسبة دولية، وأن الجهات 

  التشريعية في بعض الدول ال ُتلزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
إلى معرفة اتجاه اإلدارة العليا نحو إمكانية تطبيق  )Samkin: 1997كما هدفت دراسة (     

فريقيا، وقد أالمحاسبة الولية بدًال من االستمرار في وضع معايير محاسبة محلية في جنوب معايير 
افترض الباحث أن اإلدارة العليا باعتبارها المسؤولة عن المعلومات المالية يمكنها أن تسهم في 
اد تطبيق معايير المحاسبة الدولية من خالل االطالع على المعالجات المحاسبة المطبقة عند إعد

القوائم المالية، واعتبار أن اإلدارة العليا لديها تأثير على الجهات المخولة بإصدار أو وضع معايير 
من تصميم الباحث، حيث توصل الباحث إلى أن التوجه الشديد  اً محاسبة، كانت أداة الدراسة مقياس

رة العليا في جنوب في تطبيق معايير المحاسبة الدولية ينتج عنه تهمش واضح للقائمين على اإلدا
فريقيا، لذلك نجدهم يظهرون اتجاهات سلبية نحو تبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد إ

  القوائم المالية.
مدى مساهمة الوكالء التجاريين المصريين في  )Dahaway: 1999( وكذلك أوضحت دراسة     

الهدف أجرى الباحث مقابالت مع إدارة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في مصر، وتحقيقًا لهذا 
ثالث شركات مصرية، وبينت النتائج أن بعض الشركات ليس لديها رغبة في تطبيق معايير 
المحاسبة الدولية، وأن بعض الشركات واجهت ضغوطًا من الجهات الرسمية الستخدام أساليب 

  خل.وتقنيات حديثة بغرض زيادة اإلنتاج ومن ثم زيادة اإليرادات أو الد
السؤال الرئيس التالي: هل يؤدي تطبيق  إلى اإلجابة عن  (Li: 2001)في حين هدفت دراسة      

معايير المحاسبة الدولية إلى االنسجام والتوافقية في الممارسات المحاسبية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال 
وذلك  ،سبيةقام الباحث بتحليل ممارسات القياس المحاسبي، ومدى صحة قيم المعلومات المحا

للشركات التي تبنت معايير المحاسبة الدولية في إعداد قوائمها المالية، كذلك قام الباحث بقياس 
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مدى توافقية هذه المعلومات، وقد بينت نتائج الدراسة إلى وجود تغير ملموس في ممارسات القياس 
قوائمها المالية، باإلضافة المحاسبي لدى الشركات التي تبنت معايير المحاسبة الدولية في إعدادها ل

  إلى تحسن  في مالئمة المعلومات المحاسبية.
االنطباع السائد لدى كل من معدي ومدققي  )Halboumi: 2005دراسة ( كما تناولت      

ومستخدمي القوائم المالية حول مدى مالءمة معايير المحاسبة الدولية في األردن، وأظهرت نتائج 
ن لديهم انطباع قوي بحيادية وقدرة مجلس معايير المحاسبة الدولي على هذه الدراسة أن المبحوثي

إصدار معايير محاسبية مناسبة يمكن تطبيقها في كل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، 
كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن كل من سنوات الخبرة وتنوعها لدى المستجيبين كان لهما األثر 

باإلضافة إلى ذلك فإن نتائج هذه الدراسة تشير أيضًا إلى  ،النطباع المتكون لديهماألكبر حول ذلك ا
أن الرغبة في زيادة تدفق االستثمارات األجنبية وتعاظم دور مكاتب التدقيق المرتبطة بمكاتب تدقيق 

ي فإنهما عالمية هما من أكثر العوامل المؤثرة في اعتماد معايير المحاسبة الدولية في األردن، وبالتال
من أكثر العوامل تأثرًا بالنتائج اإليجابية نتيجة لذلك التطبيق، أما فيما يتعلق باإلجراءات التي تم 

فتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الحاجة  ،اتخاذها العتماد معايير المحاسبة الدولية في األردن
تماد معايير المحاسبة الدولية الملحة إلى ضرورة وجود قوائم مالية ذات مصداقية عالية أدى إلى اع

  على عجل ودون أي محاولة لالستفادة من التجارب السابقة للدول النامية.
إلى معرفة مدى مالئمة معايير إعداد القوائم  )Tyrrall et al: 2007( وكذلك تطرقت دراسة    

ستمرار تطوير وٕالى أي مدى ستساهم هذه المعايير في ا ،المالية الدولية للتطبيق في كازاخستان
ن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى الفاعلية والمصداقية في القوائم المالية، إوتقدم االقتصاد، حيث 

وتشير الدراسة إلى عرض مزايا وعيوب االعتماد على معايير إعداد القوائم المالية الدولية في 
لمعايير، وأشارت نتائج هذه التطوير المستمر وما هي المشاكل التي ستظهر في التقدم بتطبيق هذه ا

الدراسة إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على تطبيق معايير إعداد القوائم المالية الدولية في 
وٕادخال شركات أجنبية للقطاع الخاص ألنها تطبق المعايير توفر البيئة المناسبة،  ،ستان منهاكازاخ

  الدولية.
ع إطار مقترح لتطوير معايير المحاسبة في محاولة وض )2010كما ناقشت دراسة (الجرف:      

المملكة العربية السعودية لتحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية، مع أهمية إظهار هذا التوافق 
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للشركات التي تعمل في البيئة المحاسبية السعودية، مع القيام بدراسة ميدانية على الشركات 
التوافق مع المعايير الدولية لتوحيد لغة التقارير المالية على السعودية لتوضيح إمكانية االستفادة من 

وبالتالي إلى  ،مستوى الشركات التي تعمل في المملكة العربية السعودية لرفع مستوى كفاءة السوق
توصلت الدراسة إلى ضرورة إيجاد في المملكة العربية السعودية، و  زيادة معدل النمو االقتصادي

فق مع معايير المحاسبة الدولية لتوحيد اللغة المحاسبية، وٕامكانية قراءة موحدة ممارسات محاسبية تتوا
للقوائم المالية إلضفاء المصداقية على المعلومات المحاسبية ليكون باإلمكان الوثوق بها واالعتماد 
  عليها، وبذلك تقل الفجوة بين األنظمة المحاسبية المختلفة بغرض الوصول إلى توحيد 

  مي.محاسبي عال
وجود إطار عام للعمل إلى أهمية  )2014(المشاط وأبو زيد:  في حين تطرقت دراسة    

المحاسبي، وذلك من خالل محاولتها تقييم مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية للتطبيق في البيئة 
االتجاه يتفق المحاسبون الليبيون مع  الليبية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

بأن معايير المحاسبة الدولية يمكن أن ، و المؤيد لمالئمة معايير المحاسبة الدولية للدول النامية
اختالف الظروف  نأيرى المحاسبون الليبيون ، حيث تساعد في توفير المعلومات المحاسبية المالئمة

بل التفكير في تبني معايير االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحضارية يجب أخذها بعين االعتبار ق
  المحاسبة الدولية، وأن تلك العوامل تعد من أهم معوقات تبني تلك المعايير.

  دراسات وبحوث اهتمت بتقييم أنظمة المحاسبة في الدول المختلفة: - المجال الثاني
إلى تفعيل دور المحاسبة بهدف تطوير الواقع االقتصادي ) Taufu: 1996( فت دراسةهد      

مملكة تونغا، وقد توصل الباحث من خالل تقييم الوضع المحاسبي إلى أن المعلومات المحاسبية  في
ي الحاجة في اتخاذ وتنفيذ القرارات االقتصادية، وأن بلتوفرها الوحدات االقتصادية ال ت التي

نين المعالجات المحاسبية والمراجعة في المملكة ليس لها طابع رسمي، وال توجد تشريعات أو قوا
  تنظم عملها.

إلى معرفة التغيرات في المحاسبة في الصين ضمن  )Xiang: 1998كما سعت دراسة (     
اإلصالحات االقتصادية المؤخرة، وذلك إليجاد توافق بين مبادئ المحاسبة ومعايير المحاسبة 

إلى أن وقد توصل الباحث  ،المطبقة في الصين، وقام الباحث بتحليل الواقع المحاسبي في الصين



 
 
 
 
 
 
 

  2017يونيو، الثاني ، العدد، مجلة جامعة األقصى، المجلد الحادي والعشروند. عصام الطويل ،د. إسكندر نشوان
  

277 
 

التغيرات واإلصالحات االقتصادية األخيرة أدت إلى تغيير بيئة المحاسبة، حيث تغيرت التقارير 
  المالية من النظام المنسق والمتكامل إلى النظام الغربي.

إلى التعرف على مدى استجابة المحاسبة  )Michel: 1999( كذلك تطرقت دراسة       
ونية البيئية باإلضافة إلى تحليل القوانين الخاصة باالعتمادات واإلفصاح لمتطلبات المسؤولية القان

المالية للشركات الهادفة إلى تحقيق الربح في الواليات المتحدة األمريكية، حيث أعد الباحث استبانة 
وطبقها على مجموعة من الشركات، وقد أشارت النتائج أنه يصعب إجراء مقارنة بين الشركات 

تقديم المعلومات المالية واإلفصاح المحاسبي، وأن اإلجراءات المحاسبية  الكبيرة الحجم من حيث
  المتبعة تتالءم مع طبيعة السوق ومتطلبات البيئة القانونية.

عن مدى إمكانية وضع آلية مالئمة لبناء  )2004(توفيق وعبد الفتاح:  كما كشفت دراسة      
هدف قام الباحثان بتقييم كل من التجربة المصرية معايير المحاسبة المالية العربية، ولتحقيق هذا ال

السعودية وتجربة مجلس التعاون الخليجي في بنائهم لمعايير المحاسبة، وٕاجراء دراسة اختباريه و 
راسة إلى بهدف قياس مدى توافق معايير هذه الدول مع معايير المحاسبة الدولية، وقد توصلت الد

ية، ومجلس التعاون الخليجي)، مع معايير المحاسبة السعودو (مصر، توافق معايير هذه الدول
  صت الدراسة بضرورة اتباع آلية ترتكز على أسس معينة لبناء معايير المحاسبة العربيةو الدولية، وأ

إلى إلقاء الضوء على المتطلبات المحاسبية  )2005: (توفيق وسليم في حين سعت دراسة     
عايير المحاسبة الدولية، مع تبيان موقف أهم دول العالم من الجديدة لالتحاد األوروبي بشأن تبني م

مدى االلتزام بتطبيق هذه المعايير، وكذلك إلقاء الضوء على تجارب مجموعة من الدول بشأن مدى 
االعتماد على المعايير الدولية، وظروفها الوطنية واإلسالمية في إستراتيجية بناء معاييرها 

ها لتوفيق معاييرها مع المعايير الدولية، وكذلك هدفت إلى اقتراح المحاسبية، وتقييم مدى حاجات
ستراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعربية لتتوافق مع االتجاه العالمي، وخلصت الدراسة إلى بيان إ

وذلك لتنظيم سياستها المحاسبية  ،أوجه القوة والقصور في التجارب المختلفة للدول محل الدراسة
حاجاتها للتوفيق مع المعايير الدولية، وكذلك إلى أن هناك عدم تجانس مع معايير وتقييم مدى 

  المحاسبة بأهم الدول والهيئات العربية مع المعايير الدولية.
إلى تحديد مدى معرفة وتعامل المحاسبين الفلسطينيين مع ) 2008(سابا: وكذلك هدفت دراسة      

، وما اإليجابيات الناتجة عن تطبيق هذه المعايير، والتعرف على معايير إعداد القوائم المالية الدولية
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المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه المعايير ومحاولة إيجاد الحلول لها، وتوصلت الدراسة إلى أنه 
ال يتم تطبيق معايير إعداد القوائم المالية الدولية بشكل كامل في شركات قطاع غزة، ويرجع ذلك 

أهمها عدم االعتماد بشكل كبير على التقارير المالية في اتخاذ القرارات في  ،إلى عدة معوقات
الشركات الفلسطينية، وقلة الوعي واإلدراك ألهمية تطبيق هذه المعايير، باإلضافة لعدم وجود قوانين 

كما أوصت الدراسة بضرورة تنظيم  ،وتشريعات تلزم الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
ريبية تخص معايير المحاسبة الدولية، والعمل على سن قوانين وتشريعات تلزم الشركات في دورات تد

وتفعيل دور الهيئات المحاسبية مثل جمعية  ،قطاع غزة بتطبيق معايير إعداد القوائم المالية الدولية
اقية على المحاسبين والمراجعين الفلسطينية إللزام الشركات بتطبيق المعايير إلضفاء الثقة والمصد

  قوائمها المالية.
تطور المحاسبة في غانا، وكيف تطورت المحاسبة على  )Gyasi: 2010( دراسةكما تناولت       

/ المعايير الدولية في تماد المعايير الدولية المحاسبيةمر السنين، وتقييم العوامل التي أثرت في اع
وأظهرت نتائج هذه الدراسة إلى أن ، ييرغانا، والفوائد والعيوب المترتبة على اعتماد هذه المعا

الشركات التي تسير إلى العالمية تحتاج إلى تطوير معايير المحاسبة التي تضمن توحيد اإلبالغ عن 
المعلومات المالية بين الشركات، وأوصت الدراسة بضرورة التزام الدول النامية بمعايير التقارير 

  المالية الدولية.
فقد تطرقت إلى معرفة تأثير اعتماد مجموعة موحدة من  )Defond: 2011أما دراسة (     

ؤدي إلى جذب يالمعايير المحاسبية، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن اعتماد المعايير اإللزامية 
، معايير التقارير المالية الدوليةالمستثمرين األجانب لوجود الثقة في المعلومات الناتجة عن تطبيق 

ر المترتبة على زيادة اعتماد المعايير اإللزامية تعتمد على البيئة التي تشكل وتشير إلى أن اآلثا
عبر  وتحسين المعلومات المقارنة يساعد على جذب االستثمار الشركات في تقديم التقارير والحوافز،

  الحدود.
  التعقيب على الدراسات والبحوث السابقة:

  مجالين السابقين يتضح ما يلي:من خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة في ال
غالبية الدراسات والبحوث السابقة حاولت تحديد العالقة بين تطبيق معايير المحاسبة الدولية  -

على السياسات المحاسبية لبعض الدول، ومدى الحاجة إلى تطبيق مثل هذه المعايير بحذافيرها، وقد 
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المالية عند تبني تطبيق المعايير  ن بعضها وجود انخفاض أو عدم تحسن في جودة التقاريربيَّ 
  الدولية كما هي.

 لكلبعض الدراسات السابقة حاولت وضع معايير محاسبية محلية تنطلق من المتغيرات البيئية  -
دولة على حدة بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، وقد كان لتلك الخطوة آثار إيجابية في رفع 

  جودة التقارير المالية.
قديم معايير محاسبة محلية من الضروري أن تتكيف وتتوافق مع معايير المحاسبة في حالة ت -

 وتأخذ بعين االعتبار واقعها البيئي، وهذا ما تهدف إليه هذه الدارسة. ،الدولية

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تهدف إلى اقتراح إطار لتقديم معايير     
 هذا الهدف لم يتم التطرق إليه في أي من هذه الدراسات والبحوث السابقة.محاسبة فلسطينية، و 

 وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في الجوانب التالية:    

  تحديد وصياغة مشكلة الدراسة الرئيسية وأسئلتها الفرعية. -1
محاسبة الدولية وتراعي التعرف إلى كيفية تقديم محاسبة محلية فلسطينية تتوافق مع معايير ال -2

  الظروف البيئية الفلسطينية.
 التعرف إلى كيفية بناء االستبانة الستطالع آراء عينة الدراسة. -3

نجاز الجانب التطبيقي من ا إيتم من خالله رئيساً  محوراً  الدراسة إجراءات دتع  إجراءات الدراسة:
لى البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول ع

، وقد تضمنت هذه النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة
  اإلجراءات:

فقد استخدم  ،بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها منهجية الدراسة: - أوالً 
(االتجاه التحليلي، واالتجاه الوصفي،  تساؤالت الدراسة وهي: نتجاهات لإلجابة ععدة ا انالباحث

تحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات أجل الوذلك من  .واالتجاه الكمي، واالتجاه المعياري)
  .زيد بها رصيد المعرفة عن الموضوعي يبني عليها التصور المقترح بحيث

  ساسين للمعلومات:م مصدرين أااستخد تم وقد
 المصادر الثانوية: .1

  العربية والتي تتمثل في الكتب والمراجع ،مصادر البيانات الثانوية وتمثل ذلك بالبحث في      
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والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت  واألجنبية ذات العالقة، 
 واقع اإلنترنت المختلفة.موضوع الدارسة، والدراسة والمطالعة في م

جمع البيانات  ىإل الباحثان: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ المصادر األولية .2
 .كأداة رئيسية للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض استبانةاألولية من خالل 

  مجتمع الدراسة: -ثانياً 
يتم دراستها، وبذلك فإن مجتمع الدراسة مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي     

هو جميع األفراد الذين يكونون موضوع مشكلة الدراسة، وبناًء على مشكلة الدراسة فإن المجتمع 
شركات في قطاع غزة والبالغ المستهدف يتكون من المحاسبين والمدراء الماليين العاملين لدى ال

)، 2015( الفلسطينية في غزة للعاممال فردًا بحسب إحصائية جمعية رجال األع )72( عددهم
لى مدققي ) فردًا، باإلضافة إ31( لعاملين في البنوك والبالغ عددهموالمحاسبين والمدراء الماليين ا

قانونية الفلسطينية ) فردًا بحسب إحصائية جمعية مدققي الحسابات ال63( الحسابات والبالغ عددهم
  ).2015( في غزة للعام

  اسة:عينة الدر  ثالثًا:
استبانة على المحاسبين والمدراء الماليين العاملين في الشركات بقطاع غزة، أي ) 72( تم توزيع  

من مجتمع %) 86.1( ) استبانة صالحة، أي بنسبة62( مجتمع الدراسة ككل، وتم استعادة على
الماليين مدراء ) استبانة على المحاسبين وال31المحاسبين والمدراء الماليين في الشركات، وتم توزيع (

) استبانة 63( %)، كما تم توزيع90.3( أي بنسبة استبانة صالحة) 28( في البنوك واستعيد منها
من مجتمع مدققي %) 87.3( ) استبانة صالحة، أي بنسبة55(على مدققي الحسابات واستعيد منها 

%) من 87.3( تهما نسب ،قائمة )145( الخاضعة للدراسة االستباناتوبذلك يكون عدد الحسابات، 
  يوضح توصيف عينة الدراسة:) 1( ، والجدول رقم)166( المرسلة والبالغ عددها د القوائمعد

  توصيف عينة الدراسة )1جدول رقم (

االستبانات   الفئة  #
  المرسلة

االستبانات 
  المستردة

االستبانات 
  المستبعدة

االستبانات 
  الصالحة

  النسبة

1  
محاسبون ومدراء ماليون 

  تفي الشركا
72  65  3  62  86.1%  
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2  
محاسبون ومدراء ماليون 

  في البنوك
31  29  1  28  90.3%  

  %87.3  55  2  57  63  مدققو الحسابات  3
  %87.3  145  6  151  166  اإلجمالي  

  

  :الدراسة أدوات - رابعاً 
  االستبانة: -1

االستثمار إطار مقترح لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات تم إعداد استبانة حول "    
 للدراسةاالستبانة األداة الرئيسة المالئمة  دحيث تع، )دراسة تطبيقية( في ضوء التغيرات البيئية

  الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من المستجيب.
  هما: ،الدارسة من قسمين رئيسيين استبانةتتكون و 
 :الخبرة و  ،التخصص العلميو  ،المؤهل العلميو  ،لوظيفة الحاليةغرافية (او البيانات الديم القسم األول

  متابعة المعايير).و  ،الشهادة المهنيةو  ،العلمية
 :محاور كالتالي:4( ويتكون من ،أسئلة الدراسة القسم الثاني (  
 :ويتكون من ، لخدمة قرارات االستثمار الحاجة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية المحور األول
  .) فقرات5(
 مدى تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات  الثاني: المحور

  ) فقرات.5( ويتكون من ،المحاسبية في البيئة الفلسطينية
 :لتحقيق التنسيق والقبول  تطبيق معايير المحاسبة الدولية عندأوجه القصور  المحور الثالث

  .) فقرات5( ويتكون من ئة الفلسطينية،في البيلمعلومات المحاسبية لوالتجانس 
 :5( ويتكون من ،أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية المحور الرابع (

  .فقرات
حسب  انةتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبوقد    

  ):2( جدول
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  درجات مقياس ليكرت )2جدول (

  

  موافق بشدة  موافق  محايد  موافق غير  موافق بشدة غير  ستجابةاال
  5  4  3  2  1  الدرجة

  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 K-S) ( Kolmogorov-Smirnovسمرنوف-اختبار كولمجوروف اناستخدم الباحث     
Test النتائج كما هي مبينة  ، وكانتعدمهالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من

  :)3( في جدول
  

  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي )3جدول (

  المجال  #
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

الحاجة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات    .1
 0.231  .االستثمار

مدى تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس    .2
  .ت المحاسبية في البيئة الفلسطينيةللمعلوما

0.344 

أوجه القصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق    .3
 0.514  .والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

 0.312  .أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية   .4

 0.521  جميع مجاالت الدراسة  

0.05البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة  *  
جميع مجاالت الدراسة كانت ل (.Sig) أن القيمة االحتمالية )3( من النتائج في جدول يتضح    

0.05(مستوى الداللة من أكبر   (يتبع التوزيع  توهذا يعني أن توزيع البيانات لهذه المجاال
  .الطبيعي

  :انةصدق االستب
بالتأكد من  انيقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث    

الصدق البنائي أحد مقاييس  ديعو  )Structure Validity(الصدق البنائية صدق االستبانة بطريق
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لتي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف ا
  مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

عند أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا  )4( يبين جدولو      
  ما وضعت لقياسه.جميع مجاالت االستبانة صادقه ل دوبذلك تع )α= 0.05(معنوية  ىمستو 

  معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة )4( جدول
  

  معامل بيرسون  المجال  #
  لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000 0.731  .الحاجة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار.1

سبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس مدى تحقق معايير المحا.2
  .للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

0.860 0.000 

أوجه القصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق .3
  .والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

0.800 0.000 

 0.000 0.694  .ائمة معايير محاسبة فلسطينيةأبعاد اإلطار المقترح لتقديم ق.4

  )α=0.05(داللة  ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو  *
   :ثبات االستبانة

االستبانة  إعادة توزيع تلو تم هانفس يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة النتيجة     
ثبات االستبانة يعني االستقرار في ، أو بعبارة أخرى أن هانفسل أكثر من مرة تحت الظروف والشروط

فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات  ،نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير
  الدراسة من خالل ما يلي: من ثبات استبانة انوقد تحقق الباحث، خالل فترات زمنية معينة
طريقة ألفا  اناستخدم الباحث :Cornbrash's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ

الثبات = الجذر *).5( نت النتائج كما هي مبينة في جدولكرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكا
  .التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة )5جدول (

  المجال  #
عدد 
  الفقرات

معامل ألفا 
  الثبات*  كرونباخ

 0.770 0.593 5  .تقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمارالحاجة ل.1



 
 
 
 
 
 

    ...محاسبةإطار مقترح لتقديم معايير 
  

  

284 
 

مدى تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس .2
  .للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

5 0.599 0.774 

أوجه القصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق .3
  .لتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينيةوالقبول وا

5 0.513 0.716 

 0.809 0.655 5  .أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية.4

 0.905 0.819 20  جميع مجاالت االستبانة  

ث مجال حي) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة لكل 5( النتائج الموضحة في جدول تبين   
). 0.819( عامل ألفا لجميع فقرات االستبانةكذلك كانت قيمة م ).0.513،0.655( تتراوح بين

مة ). كذلك كانت قي0.716،0.809( حيث تتراوح بين ،مرتفعة لكل مجال وكذلك قيمة الثبات كانت
  ) وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.0.905( الثبات لجميع فقرات االستبانة

على ثقة تامة  ماالدراسة مما يجعله استبانةمن صدق وثبات  اقد تأكد الباحثانك يكون وبذل     
  أسئلة الدراسة. نبصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة ع

  قائمة معايير المحاسبة الدولية: -2
أفراد العينة  حيث تم عرض قائمة معايير المحاسبة الدولية على أفراد عينة الدراسة وطلب من      

لخدمة قرارات االستثمار تحديد المعايير المحاسبية الدولية التي يمكن تطبيقها على البيئة الفلسطينية 
  .في ضوء التغيرات البيئية

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
  تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة  النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: -1
 . في وصف عينة الدراسة نيوتفيد الباحث ،تكرار فئات متغير ما

  ) لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ -2
) لقياس درجة االرتباط: يقوم Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط بيرسون -3

 .تبار على دراسة العالقة بين متغيرينهذا االخ
  :نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها

  نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، حيث ينص على: - أوالً 
  ما الحاجة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئية؟
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الباحثان بحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة ولإلجابة عن هذا السؤال قام     
والمتعلقة بالحاجة إلى تقديم معايير محاسبة فلسطينية، فجاءت  ،من فقرات المجال األول لالستبانة

  ):6(تائج كما هي موضحة في الجدول رقم الن
  في ضوء التغيرات البيئية ثمارالحاجة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االست )6جدول (  

  الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
  الرتبة  النسبي

1.  
إلى معايير خاصة بها في الوقت الذي يصعب عليها تطوير  افتقار فلسطين

  معايير خاصة بها نظرًا لمحدودية اإلمكانيات المادية والفنية لديها.
4.16  83.17 3 

إلى سمة  معدة خاصية الموثوقية، إضافةتحقق المعايير للبيانات المنشورة وال  .2
  القبول العام والقابلية للمقارنة.

4.15  83.03 4 

 5 82.34  4.12  تعمل المعايير على  تحسين جودة وتطوير اكتمال محتوى المعلومات المالية.  .3

تساعد المعايير على تشجيع االستثمار والقرارات االقتصادية األخرى عبر   .4
  ة السوق وتقلل من تكاليف جمع رأس المال.الحدود، وتزيد من كفاء

4.61  92.27 1 

استخدام المعايير له أثر على القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وعلى   .5
  سوق الخدمات الفلسطينية.

4.61  92.13  2 

  86.59 4.32  جميع فقرات المجال معاً   

الحاجة قرات المتعلقة بمجال "يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي اإلجمالي للف    
)، 4.32" بلغ (لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئية

الحاجة لتقديم معايير %)، وهذه النتيجة تشير إلى موافقة أفراد العينة على 86.59( وبوزن نسبي
  .يرات البيئيةمحاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغ

تساعد المعايير على تشجيع االستثمار والقرارات فقرة "أما بقية فقرات المجال فقد جاءت    
" االقتصادية األخرى عبر الحدود، وتزيد من كفاءة السوق وتقلل من تكاليف جمع رأس المال

جاءت بينما %)، 92.27( )، وبوزن نسبي4.61( بلغ بمتوسط حسابي المرتبة األولىجاءت في 
وعلى سوق الخدمات  ة التنافسية للشركات الفلسطينية،استخدام المعايير له أثر على القدر الفقرة "

%)، أما في 92.13)، وبوزن نسبي (4.61" في المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي بلغ (الفلسطينية
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محتوى تحسين جودة وتطوير اكتمال  تعمل المعايير علىالمرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة "
  %).82.34)، وبوزن نسبي (4.12" بمتوسط حسابي بلغ (المعلومات المالية

وبذلك تكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول والتحقق من صحة الفرض األول من فروض     
لخدمة قرارات توجد حاجة ماسة لتقديم معايير محاسبة فلسطينية الدراسة والذي ينص على "

   ".رات البيئيةفي ضوء المتغي االستثمار
أن هذه النتائج قد تعود إلى إدراك أفراد العينة بمنافع وضع أو تقديم معايير  ويرى الباحثان    

، حيث تم ترتيب المنافع وفقًا ألهميتها في ضوء التطورات محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار
ت، وترشيد اتخاذ القرارات االقتصادية التي تشهدها فلسطين، مما يساهم في جذب االستثمارا

  االقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية. 
  نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، حيث ينص على: -ثانياً 

المحاسبية  إلى أي مدى تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات
  ؟ةفي البيئة الفلسطيني

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة     
لتنسيق والقبول  ق معايير المحاسبة الدوليةيمدى تحقوالمتعلقة ب ،من فقرات المجال األول لالستبانة

هي موضحة في الجدول تائج كما ، فجاءت النالبيئة الفلسطينيةوالتجانس للمعلومات المحاسبية في 
  ):7( رقم

مدى تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة  )7(جدول
  الفلسطينية

  الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
  الرتبة  النسبي

انسجام  تحقيقإلى  في البيئة الفلسطينية يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية  .6
  .من خالل الحد من االختالفات فيما بينهاتوافق الممارسات المحاسبية و 

2.22  44.34 3 

7.  
إلى جعل  ةفي البيئة الفلسطينييؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

ثبات الطرق المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة، كما يساعد تطبيقها على 
  المستخدمة. واألساليب المحاسبية

2.24  44.75 2 

 4 42.75  2.14في البيئة الفلسطينية إلى عدم قيام  يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية  .8
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  .إلى أخرىالوحدة االقتصادية بتغيير سياستها المحاسبية من فترة 

في حال  ةتنبؤيالقدرة بالالمعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم المالية  تتصف  .9
  عند تطبيقها في البيئة الفلسطينية. وليةإعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة الد

2.14  42.75 4 

يعطي درجة تأكيد أعلى  في البيئة الفلسطينية تطبيق معايير المحاسبة الدولية.10
 1 46.13  2.31  .للقياس المحاسبي

  44.14 2.21  جميع فقرات المجال معاً   

) وبوزن نسبي 2.21( لغسط الحسابي اإلجمالي للفقرات بأن المتو  يتضح من الجدول السابق   
ق معايير المحاسبة الدولية يتحق)، وهذه النتيجة تشير إلى عدم موافقة أفراد العينة على 44.14(

  .التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية
البيئة الفلسطينية فقرة "تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  أما بالنسبة لفقرات المجال فقد جاءت     

)، 2.31( بلغ جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي رجة تأكيد أعلى للقياس المحاسبي"يعطي د
يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية في البيئة  %)، بينما جاءت الفقرة "46.13( وبوزن نسبي

طبيقها على ثبات الطرق الفلسطينية إلى جعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة، كما يساعد ت
)، وبوزن نسبي 2.24واألساليب المحاسبية المستخدمة" في المرتبة الثانية، بمتوسط حسابي بلغ (

"يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  انتا في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقر م%)، أ44.75(
، ياستها المحاسبية من فترة إلى أخرى"البيئة الفلسطينية إلى عدم قيام الوحدة االقتصادية بتغيير س

تتصف المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم المالية بالقدرة التنبؤية في حال إعدادها وفقًا لمعايير و"
)، 2.14( الذي بلغحسابي ال "، بنفس المتوسطالمحاسبة الدولية عند تطبيقها في البيئة الفلسطينية

  .%)42.75( نسبيالوزن وبنفس ال
السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة الفرض  نوبذلك تكون قد تمت اإلجابة ع     

والذي ينص على "ال تحقق معايير المحاسبة الدولية التنسيق والقبول  ،الثاني من فروض الدراسة
  والتجانس للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية". 

وجود مشكالت في القياس المحاسبي عند تطبيق  إلى د تعودق لباحثان هذه النتيجةويرى ا     
    معايير المحاسبة الدولية في البيئة الفلسطينية، خاصة وأن المعايير قدمت معالجات أساسية، وأخرى 

  بديلة في القياس المحاسبي، األمر الذي قد يؤثر على اكتمال محتوى المعلومات المحاسبية، مما
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  ير قابلة للمقارنة.غير متجانسة، وغيجعلها 
  نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة، حيث ينص على: - ثالثاً 

ما أوجه القصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق والقبول والتجانس 
  للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية؟

ب المتوسط الحسابي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحسا    
المحاسبة الدولية  تطبيق معاييرأوجه القصور في من فقرات المجال األول لالستبانة والمتعلقة ب

، فجاءت النتائج كما هي موضحة في لتحقيق التنسيق والقبول والتجانس في المعلومات المحاسبية
  ):8الجدول رقم (

ر عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق والقبول والتجانس أوجه القصو  )8( جدول
  للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

المتوسط   الفقرة  #
 الحسابي

الوزن 
  النسبي

  الرتبة

11.
 اً قصور  يسبب في البيئة الفلسطينيةتطبيق معايير المحاسبة الدولية 

ى توفير المعلومات الكافية في عدم قدرة التقارير المالية عليتمثل 
  .والمالئمة التخاذ القرار المناسب

4.10  82.06 3 

12.
ينتج عنه  في البيئة الفلسطينيةتطبيق معايير المحاسبة الدولية 

، وبشكل ال لإلثباتحدوث قصور يتمثل في عدم قابلية المعلومات 
  يمكن االعتماد عليها من مستخدمي هذه المعلومات.

4.07  81.37 4 

13.
ينتج عنه  في البيئة الفلسطينية يق معايير المحاسبة الدوليةتطب

تقديم حقائق صادقة دون حذف أو انتقاء قصور متمثًال في عدم 
  .للمعلومات لمصلحة فئة أو قرار معين

4.00  80 5 

14.
 اً يحدث قصور  في البيئة الفلسطينية تطبيق معايير المحاسبة الدولية

ددة في النظام المحاسبي عدم تطابق الخصائص النوعية المحفي 
  مع تلك المقررة في معايير المحاسبة الدولية.

4.74  94.89 1 

15.
في البيئة الفلسطينية ينشأ عنه تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

التخاذ  المحاسبية في عدم مالئمة المعلومات متمثل قصور
  المحاسبية. المعلوماتمستخدمي ولتلبية احتياجات  القرارات

4.64  92.89 2 

  86.64 4.33  جميع فقرات المجال معاً   
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أوجه القصور المتوسط الحسابي اإلجمالي للفقرات المتعلقة بمجال " يتضح من الجدول السابق أن    
في  لمعلومات المحاسبيةلتحقيق التنسيق والقبول والتجانس تطبيق معايير المحاسبة الدولية ل عند

%)، وهذه النتيجة تشير إلى موافقة أفراد 86.64( زن نسبي)، وبو 4.33( " بلغالبيئة الفلسطينية
العينة على وجود قصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولة لتحقيق التنسيق والقبول والتجانس 

  للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية.
البيئة الفلسطينية  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في" الفقرة أما بقية فقرات المجال فقد جاءت    

في عدم تطابق الخصائص النوعية المحددة في النظام المحاسبي مع تلك المقررة في  اً يحدث قصور 
)، وبوزن نسبي 4.74( بمتوسط حسابي بلغ، جاءت في المرتبة األولى معايير المحاسبة الدولية"

فلسطينية ينشأ عنه قصورًا تطبيق معايير المحاسبة الدولية في البيئة البينما الفقرة " %)،94.89(
متمثًال  في عدم مالئمة المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات ولتلبية احتياجات مستخدمي 

نسبي الوزن وب)، 4.64( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغجاءت في "، المعلومات المحاسبية
البيئة الفلسطينية يسبب %)، بينما جاءت الفقرة " تطبيق معايير المحاسبة الدولية في 92.89(

قصور يتمثل في عدم قدرة التقارير المالية على توفير المعلومات الكافية والمالئمة التخاذ القرار 
%)، وبذلك 82.06( )، وبوزن نسبي4.10( ، بمتوسط حسابي بلغاألخيرةالمناسب" في المرتبة 

من  الثالثحقق من صحة الفرض من أسئلة الدراسة، والت الثالثتكون قد تمت اإلجابة على السؤال 
"يوجد قصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق ن والذي ينص ع ،فروضها

     ".   المحاسبية في البيئة الفلسطينية والقبول والتجانس في للمعلومات
بة الدولية ويرى الباحثان بأن السبب في ذلك يعود لعدم توافر متطلبات تطبيق معايير المحاس     

مما يعكس أثره سلبًا على  ،في البيئة الفلسطينية، األمر الذي يترتب عليه حدوث قصور عند تطبيقها
مخرجات النظام المحاسبي، فينتج عنه معلومات محاسبية وتقارير مالية ال تفي باحتياجات 

  .سواء أكانوا من داخل الوحدة االقتصادية أو خارجها ،مستخدمي البيانات المالية
  نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة، حيث ينص على:رابعًا: 

ما معايير المحاسبة الدولية التي تصلح للتطبيق في البيئة الفلسطينية لخدمة قرارات االستثمار     
  في ضوء التغيرات البيئية؟
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نة الدراسة، أفراد عيهذا السؤال تم عرض قائمة معايير المحاسبة الدولية على  نع ولإلجابة   
) أمام المعيار الذي يرى أنه صالح للتطبيق في البيئة الفلسطينية لخدمة (وطلب منهم وضع إشارة 

قرارات االستثمار في ضوء المتغيرات البيئية، وقد تم حساب تكرار استجابات أفراد العينة على كل 
  ي الجدول التالي:ومن ثم حساب الثقل النسبي لكل تكرار، كما هو موضح ف ،معيار

  يوضح التكرار والثقل النسبي لكل معيار من معايير المحاسبة الدولية )9جدول رقم (
رقم 
  الترتيب  الوزن النسبي  التكرار  عنوان المعيار  المعيار

  1  93.79  136  .عرض البيانات المالية 1

  4  88.28  128  .المحاسبة عن المخزون 2

 27  26.21  38  .بيانات التدفق المالي 7

8 
صافي الربح أو الخسارة للفترة واألخطاء الجوهرية، 

  6  84.83  123 .والتغيرات في السياسات المحاسبية

  21  28.97  42  .األحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية 10

  7  84.14  122  .عقود االنشاءالمحاسبة على  11

  9  82.07  119  .ضرائب الدخلالمحاسبة عن الزكاة و  12

 22  28.28  41  .قديم التقارير حول القطاعاتت 14

 20  29.66  43  الممتلكات والمصانع والمعدات 16

 25  26.90  39  .عقود االيجار 17

  3  91.03  132  .المحاسبة عن اإليرادات 18

 28  25.52  37  .منافع الموظفين 19

20 
محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن 

  .المساعدات الحكومية
47  32.41  16 

ثار التغيرات في أسعار صرف العمالت آمحاسبة  21
  8  83.45  121  .األجنبية

 17  31.72  46  .تكاليف االقتراض 23

 12  37.24  54  .فصاحات عن االطراف ذات العالقةاإل 24

 22  28.28  41  .المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد 26
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رقم 
  الترتيب  الوزن النسبي  التكرار  عنوان المعيار  المعيار

 14  35.17  51  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة 27

  5  86.90  126  الزميلة المنشآتالمحاسبة عن االستثمارات في  28

 19  30.34  44  .التقرير المالي في االقتصاديات ذات التضخم المرتفع 29

 30  24.14  35  .الحصص في المشاريع المشتركة 31

 15  33.79  49  .: العرضاألدوات المالية 32

 25  26.90  39  .حصة السهم من األرباح 33

 29  28.82  36  .التقارير المالية المرحلية 34

  2  91.72  133 .هالكاتصول الثابتة واإلالمحاسبة عن األ 36

 24  27.59  40  .المخصصات االلتزامات واألصول المحتملة 37

 10  40.07  61  .األصول غير الملموسة 38

 11  40  58  .: االعتراف والقياساألدوات المالية 39

 12  37.24  54  .الستثمارات العقاريةا 40

 18  31.03  45  .الزراعة 41

ثقلها  اسبية جاء) بوجود تسعة معايير مح9( قميتضح من النتائج الواردة في الجدول السابق ر    
في  ر%)، وهذا يدلل على أن أفراد العينة يرون إمكانية تطبيق هذه المعايي80( النسبي أكثر من

عرض ، وهذه المعايير جاءت بالترتيب تنازليًا، كما يلي: ردمة قرارات االستثماالبيئة الفلسطينية لخ
هالكات بوزن نسبي صول الثابتة واإل)، والمحاسبة عن األ93.79( البيانات المالية بوزن نسبي

، )88.28( )، والمحاسبة عن المخزون91.03( المحاسبة عن اإليرادات بوزن نسبي)، و 91.72(
)، وصافي الربح أو الخسارة 86.90( ات في المنشآت الزميلة بوزن نسبيتثمار المحاسبة عن االسو 

)، والمحاسبة على 84.83( في السياسات المحاسبية بوزن نسبيللفترة واألخطاء الجوهرية، والتغيرات 
صرف العمالت األجنبية  محاسبة اثار التغيرات في أسعار، و )84.14( بوزن نسبيعقود االنشاء 

  .)82.07( )، وأخيرًا المحاسبة عن الزكاة وضرائب الدخل بوزن نسبي بلغ83.45( بوزن نسبي
%) وهذا مؤشر على أن أفراد العينة يرون 50( تها عنوكذلك يضح بأن بقية المعايير تقل نسب    

  أن هذه المعايير ال تصلح للتطبيق في البيئة الفلسطينية لخدمة قرارات االستثمار.
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  عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة، حيث ينص على:نتائج اإلجابة  - خامساً 
ما أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في     

  ؟ضوء التغيرات البيئية، وما المعايير التي يتضمنها هذا اإلطار
بي والوزن النسبي وترتيب كل فقرة ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب المتوسط الحسا   

، أبعاد اإلطار المقترح لتقديم معايير محاسبة فلسطينيةمن فقرات المجال األول لالستبانة والمتعلقة ب
  ):10( تائج كما هي موضحة في الجدول رقمفجاءت الن

ستثمار في ضوء أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات اال )10جدول (
  التغيرات البيئية

  الفقرة  #
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
  الرتبة  النسبي

إنشاء جهة تشريع محاسبي يناط بها عملية تفسير وتبني تطبيق .16
 2 92  4.60  .معايير المحاسبة الدولية بما يتالءم مع التغيرات البيئة الفلسطينية

ة على تطبيق معايير استقدام خبراء خارجيين لتدريب الطواقم المالي.17
  المحاسبة الدولية.

4.61  92.27 1 

18.
عقد دورات وورشات عمل للطواقم المالية في الشركات لتدريبهم على 

 4 78.2  3.91  .تطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يتالءم مع التغيرات البيئية

19.
ضرورة تظافر جميع الجهود سواًء الجمعيات المهنية والشركات 

لمشاكل التي تعيق تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إليجاد حل ل
  البيئة الفلسطينية.

3.98  79.58 3 

إعادة هيكلة أنظمة سوق األوراق المالية بشكل ُيلزم بتطبيق معايير .20
 5 77.80  3.89  بما يتالءم مع البيئة الفلسطينية. المحاسبة الدولية

  83.97 4.20  جميع فقرات المجال معاً   

أبعاد اإلطار من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي اإلجمالي للفقرات المتعلقة بمجال " يتضح    
، "المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئية

لمالية على "استقدام خبراء خارجيين لتدريب الطواقم ا فقرة)، وأن 83.97( )، وبثقل نسبي4.20(بلغ 
)، وبوزن 4.61( بلغ المرتبة األولى بمتوسط حسابيجاءت في  ،تطبيق معايير المحاسبة الدولية"

إنشاء جهة تشريع محاسبي يناط بها عملية تفسير وتبني  بينما جاءت الفقرة "%)، 92.27نسبي (
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مرتبة الثانية، ي الف ،"تطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يتالءم مع التغيرات البيئة الفلسطينية
إعادة %)، أما في المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة "92( )، وبوزن نسبي4.60( بمتوسط حسابي بلغ

هيكلة أنظمة سوق األوراق المالية بشكل ُيلزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية بما يتالءم مع البيئة 
%)، وبذلك تكون تمت اإلجابة عن 77.8)، وبوزن نسبي (3.89بمتوسط حسابي بلغ ( "الفلسطينية

السؤال الرابع من أسئلة الدراسة، والتحقق من الفرض الرابع بأنه ُيمكن اقتراح وتقديم قائمة معايير 
 محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئية.

حلية في مجال وضع ويرى الباحثان أن السبب في ذلك يعود إلى وجود نقص في الخبرات الم      
لذا جاءت اإلجابات باالستعانة بالخبرات والكفاءات المهنية المتخصصة سواء  ؛معايير محاسبية

ولها  ،نها تعد الركيزة األساسية في وضع المعاييرإأكانت عربية أو أجنبية في هذا المجال، حيث 
ضافة إلى أن عملية تقديم القدرة على تأهيل وتدريب وٕاعداد المحاسبين الفلسطينيين بشكل جيد، إ

  معايير محاسبية فلسطينية تحتاج إلصدار من جهاز تشريعي يضفي صفة اإللزام عند التطبيق. 
  النتائج والتوصيات:

  النتائج: -أوالً 
وجد حاجة ماسة وضرورية لتقديم معايير محاسبة فلسطينية بهدف خدمة قرارات االستثمار على ت .1

ع معايير المحاسبة الدولية، وتالئم البيئة الفلسطينية، وقد جاءت أن تكون هذه المعايير متوافقة م
 ).86.59موافقة أفراد العينة على هذه النتيجة بوزن نسبي بلغ (

في البيئة الفلسطينية إلى تحقق القبول  -كما هي–ال يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية  .2
اسبي، وبالتالي ال يمكن االعتماد عليها عند والتجانس للمعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المح

فراد العينة على هذه النتيجة بوزن نسبي بلغ أاتخاذ القرارات االستثمارية، وقد جاءت موافقة 
)44.14(%. 
ويتمثل ذلك  ،في البيئة الفلسطينية –كما هي–ينشأ قصور عند اتباع معايير المحاسبة الدولية  .3

، وقد جاءت موافقة أفراد لمعلومات المحاسبيةلقبول والتجانس تحقيق التنسيق والالقصور في عدم 
 %).86.64العينة على هذه النتيجة بوزن نسبي بلغ (
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لتحقيق  ؛أظهرت النتائج وجود تسعة معايير محاسبية دولية ُيمكن تطبيقها في البيئة الفلسطينية .4
 لتشريعات الالزمة لتسهيلالتنسيق والقبول والتجانس للمعلومات المحاسبية، وذلك إذا ما وجدت ا

 تطبيقها، وكذلك وجود خبرة في تطبيقها.

ُيمكن اقتراح إطار لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات  .5
 البيئية بحيث تكون أهم أبعاده بالترتيب: 

 %).92.27االستعانة بذوي الخبرة الخارجية بوزن نسبي ( -

 %). 92( بوزن نسبي إنشاء جهة تشريعية -

 %)، 79.58إبراز دور الجمعيات المهنية المختصة والشركات بوزن نسبي ( -

 %). 78.2( وزن نسبيإقامة الندوات والدراسات وورش العمل ب -

 %).79.58إعادة هيكلة سوق األوراق المالية بوزن نسبي بلغ ( -

  ثانيًا: التوصيـــــات:
  بما يلي: انمن خالل النتائج يوصي الباحث

التغلب على أوجه القصور التي قد تواجه تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق والقبول  .1
 والتجانس في المعلومات المحاسبية.

العمل على دراسة البنية التحتية للشركات بشكل عام، والبنية التحتية المالية بشكل خاص وتأهيلها  .2
 .بيةبشكل جيد في مجال المعايير المحاسمحاسبيًا 

المالية العاملة في الوحدات االقتصادية  لإلداراتمتخصصة  وندوات وورش عمل عقد دورات .3
 الفلسطينية من اختصاصيين في معايير المحاسبة الدولية.

ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية والتشريعية والجمعيات المهنية المتخصصة على الشروع  .4
  فق مع المعايير الدولية، وتالءم البيئة الفلسطينية.في إصدار معايير محاسبية فلسطينية، تتوا

  المراجــع: 
  المراجع العربية: - أوالً 
عظيم الوظيفة اإلعالمية ): "تقييم معايير المحاسبة الدولية بهدف ت1996( إبراهيم، رضا توفيق -1

، جامعة ، كلية التجارة ببور سعيدرسالة ماجستير غير منشورةدراسة تحليلية انتقاديه"،  - للمحاسبة
  قناة السويس.
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نحو آلية مالئمة لبناء معايير )، "2004( الشريف، وعبد الفتاح، محمود حسن توفيق، محمد -2
 "، دليل المحاسبين، أبحاث وأوراق عمل محاسبية.المحاسبة المالية العالمية واإللزام به

بية استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعر ): "2007( توفيق، محمد وسليم، حسن -3
تجربة دول السعودية ومصر وماليزيا  - عولمة المعايير الدولية للمحاسبةللمحاسبة لتتوافق مع 

"، موقع إلكتروني: ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، دراسة دولية مقارنة
www.infotechaccountants.com. 

): "أهمية تطوير معايير المحاسبة في المملكة العربية السعودية لتحقيق 2010( الجرف، ياسر -4
ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الثانية عشر لسبل تطوير  - وافق مع معايير المحاسبة الدوليةالت
  ) مايو.19- 18"، الفترة من (حاسبة في المملكةمال
 - ة الدولية للتطبيق في فلسطينمدى قابلية إعداد القوائم المالي" ،)2008( ماجد ماهر ،سابا -5

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيردراسة استطالعية"، 

اإلطار الفكري والتطبيقي لمعايير المحاسبة ): "2001( عاشور، عصافت سيد أحمد -6
  "، جامعة عين شمس، كلية التجارة، القاهرة.المصرية

"، IASالمحاسبة الدولية  مقارنة معايير): "2000( فهمي، صالح الدين عبد الرحمن -7
  (القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية).

، الطبعة األولى، "المحاسبة الدولية ومعاييرها):"2008( مأمونوحمدان ، القاضي حسن -8
 .اإلصدار األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، والواقع مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين):"2007( سعيد يوسف ،كالب -9
ورقة عمل مقدمة لليوم الدراسي واقع مهنة المحاسبة والمراجعة في فلسطين وسبل ، "والتحديات
  .الجامعة اإلسالمية، غزة كلية التجارة، ،تطويرها

" الدار الجامعية، منظور التوافق الدولي - نظرية المحاسبة")2005( لطفي، أمين السيد أحمد - 10
 مصر – اإلسكندرية

)، "مدى مالئمة معايير المحاسبة 2014( بد الحميد وأبو زيد، سناء ضودل عالمشاط، عا - 11
موقف المحاسبين الليبيين، مجلة جامعة الزاوية، العدد السادس  –دولية للتطبيق في البيئة الليبيةال

 .220-185عشر، المجلد الرابع، نوفبر، ص 
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"، ير المحاسبيةدراسات في نظرية المحاسبة والمعاي): "2002( الناغي، محمود السيد - 12
 (القاهرة: المكتبة العصرية).

"تطوير إعداد ونشر القوائم المالية في إطار معايير  ،)2004( اسكندر محمود ،نشوان - 13
دراسة تطبيقية على الوحدات االقتصادية الفلسطينية،  -المحاسبة الدولية في ضوء التغيرات البيئية"

 ، جامعة عين شمس.رسالة ماجستير
"، ترجمة كمال خليفة أبوزيد، المكتبة الجامعية النظرية المحاسبية" ،)2005( هندركسن - 14

 .اإلسكندريةالحديثة، 
 المراجع األجنبية: -ثانياً 
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 )1ملحق رقم (

  قائمة استقصاء
  السيد األستاذ الفاضل/
  تحية طيبة وبعد ،،،                       

  يقوم الباحثان بإعداد دراسة بعنوان:
  إطار مقترح لتقديم معايير محاسبة فلسطينية 
  ية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئ

  (دراسة تطبيقية بدولة فلسطين) 
ؤكدا لكم أن "بيانات قائمة االستقصاء سرية" ولن تستخدم في غير أغراض ويود الباحثان أن ي

  البحث العلمي، وأن نتائج البحث سوف تكون متاحة لكم إذا رغبتم في ذلك. 
  بالواقع العملي". ونقدم لكم خالص الشكر والتقدير لمساهمتكم في إثراء البحوث العلمية وربطها

 الدكتور: إسكندر محمود نشوان
 الدكتور: عصام محمد الطويل
 

  القسم األول: البيانات الديموغرافية 
  أمام االجابة التي ترونها مناسبة(×) يرجى التكرم بوضع عالمة 

    الوظيفة الحالية:
  (   ) مدقق خارجي  (   ) مدير مالي
  ......................اذكره ىأخرى يرج(   )   (   ) محاسب
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    :المؤهل العلمي
  (   ) ماجستير  (   ) دبلوم
  (   ) دكتوراه  وس(   ) بكالوري

  ......................اذكره ى(   ) أخرى يرج
    التخصص العلمي:
  (   ) اقتصاد  (   ) محاسبة

  (   ) علوم مالية ومصرفية (تمويل)  (   ) إدارة أعمال
  ......................ارهذك ىأخرى يرج(   ) 

    الخبرة العلمية:
  سنوات 10أقل من  -5(   ) من   سنوات 5(   ) أقل من 

  سنة 15(   ) أكثر من   سنة 15أقل من  -10(   ) من
    الشهادة المهنية:

 (   )CPA   (   )CMA  
 (   )CIA   (   )CFM  
 (   )PCPA                                     (   )اذكره ىأخرى يرج......................  

  مجلس معايير المحاسبة الدولية. نالتغير الحاصل بها والصادر عابعة لمعايير المحاسبة الدولية و المت
  (   ) على األغلب  (   ) مستمرة
  (   ) قليلة  (   ) متوسطة
  (   ) معدومة

  القسم الثاني: أسئلة الدراسة: 
  لتقديم معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في ضوء التغيرات البيئية؟ جةالحاما  المحور األول:

أوافق   البيـــــان  م
  بشدة

أوافق إلى   أوافق
ال أوافق   ال أوافق  حٍد ما

  بشدة

1.  
إلى معايير خاصة بها في الوقت  افتقار فلسطين

 الذي يصعب عليها تطوير معايير خاصة بها نظراً 
  لمحدودية اإلمكانيات المادية والفنية لديها.

          

تحقق المعايير للبيانات المنشورة والمعدة خاصية   .2
            إلى سمة القبول العام والقابلية للمقارنة. الموثوقية، إضافة



 
 
 
 
 
 
 

  2017يونيو، الثاني ، العدد، مجلة جامعة األقصى، المجلد الحادي والعشروند. عصام الطويل ،د. إسكندر نشوان
  

299 
 

تعمل المعايير على  تحسين جودة وتطوير اكتمال   .3
  محتوى المعلومات المالية.

  
  

        

4.  
لى تشجيع االستثمار والقرارات تساعد المعايير ع

االقتصادية األخرى عبر الحدود، وتزيد من كفاءة 
  السوق وتقلل من تكاليف جمع رأس المال.

          

5.  
ـــــر علـــــى القـــــدر  ة التنافســـــية اســـــتخدام المعـــــايير لـــــه أث

ـــــــــى ســـــــــوق الخـــــــــدمات  للشـــــــــركات الفلســـــــــطينية، وعل
  الفلسطينية.

          

المحاسبة الدولية التنسيق والقبول والتجانس للمعلومات مدى تحقق معايير إلى أي  المحور الثاني:
 المحاسبية في البيئة الفلسطينية.

أوافق   البيـــــان  م
  بشدة

أوافق إلى   ال أوافق
ال أوافق   ال أوافق  حٍد ما

  بشدة

6.  
في البيئة  يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية

انسجام وتوافق الممارسات  تحقيقإلى  الفلسطينية
  .من خالل الحد من االختالفات فيما بينهابية المحاس

          

7.  

في البيئة يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
إلى جعل المعلومات المحاسبية قابلة  ةالفلسطيني

ثبات الطرق للمقارنة، كما يساعد تطبيقها على 
  المستخدمة. واألساليب المحاسبية

          

8.  
في البيئة  يؤدي تطبيق معايير المحاسبة الدولية

الفلسطينية إلى عدم قيام الوحدة االقتصادية بتغيير 
  .إلى أخرىسياستها المحاسبية من فترة 

          

9.  
المعلومات المحاسبية المدرجة بالقوائم  تتصف
في حال إعدادها وفقًا لمعايير  ةتنبؤيالقدرة بالالمالية 

  عند تطبيقها في البيئة الفلسطينية. المحاسبة الدولية

          

 في البيئة الفلسطينية تطبيق معايير المحاسبة الدولية10
  .يعطي درجة تأكيد أعلى للقياس المحاسبي

          



 
 
 
 
 
 

    ...محاسبةإطار مقترح لتقديم معايير 
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أوجه القصور عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية لتحقيق التنسيق والقبول والتجانس ما  المحور الثالث:
  .للمعلومات المحاسبية في البيئة الفلسطينية

أوافق   البيـــــان  م
  ةبشد

أوافق إلى   أوافق
ال أوافق   ال أوافق  حٍد ما

  بشدة

11.   

في البيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
في عدم قدرة يتمثل  اً صور ت يسبب الفلسطينية

التقارير المالية على توفير المعلومات الكافية 
  .والمالئمة التخاذ القرار المناسب

          

12.   

في البيئة تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
صور يتمثل في تينتج عنه حدوث  الفلسطينية

عدم قابلية المعلومات لالثبات، وبشكل ال 
يمكن االعتماد عليها من مستخدمي هذه 

  المعلومات.

          

13.   

في البيئة  تطبيق معايير المحاسبة الدولية
في عدم  صورًا متمثلتينتج عنه  الفلسطينية

تقديم حقائق صادقة دون حذف أو انتقاء 
  .لمصلحة فئة أو قرار معين للمعلومات

  

  
  
  

        

14.   

في البيئة  تطبيق معايير المحاسبة الدولية
عدم تطابق في  اً صور تيحدث  الفلسطينية

الخصائص النوعية المحددة في النظام 
المحاسبي مع تلك المقررة في معايير المحاسبة 

  الدولية.

          

15.   

في البيئة الفلسطينية تطبيق معايير المحاسبة الدولية 
 في عدم مالئمة المعلومات متمثل صورتينشأ عنه 
ولتلبية احتياجات  التخاذ القرارات المحاسبية

  المحاسبية. المعلوماتمستخدمي 
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أبعاد اإلطار المقترح لتقديم قائمة معايير محاسبة فلسطينية لخدمة قرارات االستثمار في : المحور الرابع
 ؟ضوء التغيرات البيئية

أوافق   البيـــــان  م
أوافق إلى   ال أوافق  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  حٍد ما
  بشدة

16.   
إنشاء جهة تشريع محاسبي يناط بها عملية 
تفسير وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

  .بما يتالءم مع التغيرات البيئة الفلسطينية
          

استقدام خبراء خارجيين لتدريب الطواقم المالية    .17
            محاسبة الدولية.على تطبيق معايير ال

18.   
عقد دورات وورشات عمل للطواقم المالية في 
الشركات لتدريبهم على تطبيق معايير 
  .المحاسبة الدولية بما يتالءم مع التغيرات البيئية

          

19.   

ضرورة تظافر جميع الجهود سواًء الجمعيات 
المهنية والشركات إليجاد حل للمشاكل التي 

البيئة بة الدولية في تعيق تطبيق معايير المحاس
  الفلسطينية.

          

20.   
إعادة هيكلة أنظمة سوق األوراق المالية بشكل 

بما  ُيلزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
  يتالءم مع البيئة الفلسطينية.

          

  


