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 ملخص الدراسة

 

على جونة " اإلنخفاض في قيمة الصول  "  63تأثيدر تطبيق المعيادر المحاسبي النولي درقم 
المعلومات المحاسبية في الشدركات الصناعية المساهمة العامة الدرننية المندرجة في سوق 

 عمان المالي
 

 إعداد

 لتاماقبال اال  ،تبل

 

 إشراف 

  راة لمحمواا  اباماالالوتذر ا

 

 

"اتولااقاملاااصرا"ا(36)مزرم،تام ا، االمح،تبلاالوللااسل ابواتاالو اتلاالهللااتحوةوا

 دلالاالمو للاااااااالر ت،تاالص ، الاالم ،بملاال ،ملااا اا لهللاالردةاالم لرم،تاالمح،تبال

حص،ئا،ًاتحوةوااام،اإ اات،لتاب ،لكاا لقاداللاإ اتم،ابواتاالو اتلااةض،اإلهللااترقا م، االم،لا

ا الذألا  االوللا االمح،تبل ام ا،  االر ت،تاا(36)مزرم،ت ااا االمح،تبال االم لرم،ت الردة  لهللا

ااا اال ،مل االم ،بمل االم،لاالص ، ال ا م،  اترق ااا االمو لل اللمذغا اتاا دلال ت لى

.اا ادا ا لاالو اتلااالوةمرغ ااال  

(ا2114)االت،ةلا ، ا االم،لتمث االر ت،تاالص ، الاالم ،بملاال ،ملاالمو للااااترقا م،

امعمر وا اش تلالبااالذااتر  امعذمعاالو (ا65)م، ا ا ذت، اام، اذضم تاال ،ملانااااااتلا 

 لهللاامر رعاااللخض،ضاللردةاالم لرم،تاالمح،تبالا ال راحااالم،لالالال ةنالتمااطالعامب،ش 

ق ماالمح،تبلاللاحوامناالالموقزاناالواخلاانا ال ؤت،ء تراءاالمو اءاالم،لاانا الم ، وةتماا 

 ال لغااا2115لزواال ةتاالو اتلا ، ا.االمح،تباناال ئا اناااات اش تلامناب هاالر ت،تا

اتذب،ل،تال  اا5اتذب،للا راقعا(ا235)تم ودااا ادالحوةاالذحلا اال ةناتماتر ةعااالتذب،ل،تا لا

إتذب،للا اال  واإتذب ،داا(178)ش تلا التماإتذ ،دةاا47ناش ت،تا ا لاالو اتلاالب،لغلاش تلام

.(142)ااتذب،ل،تاغا االص،لحلاللذحلا اااحص،ئاا اسصباا وداااتذب،ل،تاالص،لحلاللذحلا ا  

 

بعد تحليل بيانات الدراسة احصائيا توصلت الدراسة الى االستنتاجات الرئيسية و

:التالية  



 

 ن
 

ا - امذرتط ام ذرى ااةرلو امذطلب اقاملذطباق االخض،ض الاخذب،  االذزاام اااصراإ ،دة اااال

للتلالظ اامنااالر ت،تاالص ، الاالم ،بملاال ،ملااال دلالاالمو للااااترقا م، االم،لا

اسا ادا ا لاالو اتل

ا - امذرتط ام ذرى ااةرلو اااللخض،ضلذطباق ا خ ،ئ  االص ، الاااال ذ اف االر ت،ت اا

االم،لا ا م،  اترق ااا االمو لل ااال دلال اال ،مل ا اامنااالم ،بمل اسا اد الظ   لاللتل

ا.الو اتل

ا - امذرتط ام ذرى ااةرلو الذطباق ا ن اااللخض،ضاالاص،م االص ، الااخ ،ئ  االر ت،ت اا

االم،لا ا م،  اترق ااا االمو لل ااال دلال اال ،مل ا ا لاامنااالم ،بمل اسا اد الظ  للتل

ا.الو اتل

ا - االوللاا قم االمح،تبل الذطباقامذطلب،تام ا،  اإحص،ئال اداللل اسل ا ل ا36)ةرلو ا( ا ،دةا):

ا نااالذزاام الاالاص،م اااللخض،ض  ا خ ،ئ  الاال ذ اف ااالصرا  اقامل االخض،ض لاخذب، 

اااللخض،ض اال ،ملا( االم ،بمل االص ، ال االر ت،ت ااا االمح،تبال االم لرم،ت الردة  لهللا

ا.اال دلالاالمو للااااترقا م، االم،لا

لردةا لهللاا(ا36)مزرم،تام ا، االمح،تبلاالوللاادالللاإحص،ئالالذألا ا اتاالاترلواا لقا -

ااااترقا االمو لل ااا دلال اال ،مل االم ،بمل ااااالر ت،تاالص ، ال الم لرم،تاالمح،تبال

ا. االذخصصاال لما الالخب ةاالرظاضاللمذغا االمؤب اال لما  م، االم،لاات لى

 

اهم التوصيات التي استناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، فإن 

:يليماالباحث يوصي بها   

ضرورة استمرار الشركات الصناعية األردنية باالمتثال بتطبيق قواعد معيار المحاسبة  -

، والخاص بتدني قيمة األصول، مما ينعكس على دقة القوائم المالية (IAS36)الدولي 

وذلك لمساعدتها على تحسين جودة المعلومات المحاسبية حيث  في الشركات الصناعية

 .على جودة المعلومات المحاسبية( 36)تاثير للمعيار اثبتت هذه الدراسة وجود 

تنظيم دورات تدريبية لموظفي الدوائر المالية في الشركات الصناعية على كيفية  تطبيق  -

معايير المحاسبة الدولية، وخصوصاً فيما يتعلق بمجال قواعد المعيار الخاص بتدني قيمة 

 .(36معيار ) األصول

 


