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  .18/11/2004، وتاريخ قبوله 10/6/2004 تاريخ استالم البحث*  

  
   المعالجة المحاسبية لتكاليف بناء وتطوير الصفحات اإللكترونية

  لدى الشركات المساهمة العامة االردنية
  
  رعلي العطا ،حسام الدين خداش

  

  صــلخم
الغراض  عادة تستخدمالتي  الصفحات االلكترونية وتطويرالمحاسبية لتكاليف بناء  المعالجةإلى إبراز  الدراسةهذه  هدفت

العديد من الشركات تتحمل تكاليف  نا. هاوتلقي الطلبات وتنفيذأالترويج والدعاية للمنتجات والخدمات  مثلدة تجارية متعد
 .، ويسعى البحث الحالي الى معرفة كيفية المعالجة المحاسبية لهذه التكاليفبناء وتطوير هذه الصفحات مادية مهمة ألغراض

 فيالكتابات القليلة التي وجدت و  38ذكر ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم  مااستند اإلطار النظري لهذه الدراسة على  قدل
ة لتكاليف بناء وتطوير بيالمحاس المعالجةعتقد الباحثان بضرورة مراعاته عند الحديث عن ا هذا المجال باالضافة الى ما

لمعالجة المحاسبية لتكاليف بناء وتطوير على واقع ا التعرفامتدت اهداف هذه الدراسة لتشمل ايضا  لقد. الصفحات االلكترونية
وجاءت النتائج لتظهر ان  .شركة 43حيث خضع للدراسه منها  المساهمة العامة االردنية الشركاتالصفحات االلكترونية في 
 هناك تفاوت في درجة التطبيق بينليس  هاظهرت ان كما،  38في معيار المحاسبة الدولي رقم  جاءهناك عدم تطابق مع ما 

بورصة عمان لالوراق المالية، أوحجم الشركة، أومستوى ربحية  فيالقطاعات لشركات األردنية الواردة في العينة تبعا الختالف ا
وتطوير  بناء لتكاليفمستوى المعالجة المحاسبية  تسهم في رفعالدراسة الحالية بعدد من التوصيات التي  انتهتلقد . الشركة

  .افق مع متطلبات معايير المحاسبة الدوليةالصفحات االلكترونية وبما يتو 

  .الصفحات االلكترونية، معايير المحاسبة الدولية، النفقات الرأسمالية: الكلمات الدالة
  
  

  مقدمـةال - 1
  

 شبكةما يسمى صفحات  أو اإللكترونية الصفحاتتبنى 
 التجارية لمنشآتلغايات متعددة، فمثال ا(web pages) المعلومات

 أو ،منتجاتهال ترويجلل أو ،لتعريف بنفسهاا ها الىتهدف من خالل
كما تقوم بعض e-commerce.  لممارسة التجارة اإللكترونية

 -e الحكومة اإللكترونيةيسمى  بانشاء ما الحكومية المؤسسات

government ،أو ،عريف ببرامجهابالت التعليمية وتقوم الهيئات 
مواقعها  من خالل لتدرس الكترونيا تعليميةطرح مواد ب

ان  .e- learning ي التعلم اإللكترونيموهـذا مـا يس االلكترونية
ة وتطويرية ـإنشائي اتـبنفق بناء وتطوير هذه الصفحات يرتبط

السؤال وبالتالي فان  ،ومصاريف صيانة ذات قيمة مادية
هو كيف تعالج مثل هذه النفقات محاسبيا؟ وهل هي  المطروح

المالية التي حدثت فيها ام نفقات  ترةالفنفقات ايرادية تحمل على 
 ؟لالهتالك او االطفاءرأسمالية تعتبر اصوال محاسبية قابلة 

قد تعتبر بسيطة أو ذات حجم مادي قليل  هذه النفقات إن
قد تبرر من وجهة نظر المنشآت فتعالج كمصاريف إيرادية أو 

 وذلك ،تحقق مزايا االنتشار بأنهاالمعدة والمطورة لهذه الصفحات 
التعليم لمناطق  أواألداء الحكومي  بامتداد خدمات البيع أو

أن يؤدي هذا االنتشار  يتوقع وبالتالي ،واسعة محليا وعالميا
كنفقات  لذا تتم معالجتهاإيرادات أعلى،  مستقبال إلى منافع أو

باعتبارها تتضمن في داخلها منافع اقتصادية مستقبلية  رأسمالية
Future economic benefits . ن وجود هذه الصفحات اكما

التسويق الموجه وذلك  إضافية مثل أيضا مزايا يحققاإللكترونية 
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عن طريق  امعهمباستهداف فئة معينة واإلبقاء على اتصال دائم 
الخدمات  لعرض المنتجات أو اإلنترنت، ويتيح المجال أيضا

ويقدم عرضا وافيا عن المنتجات  بالصوت والصورةالمقدمة 
 اً جد فاً مكل أو اً جد اً وهذا قد يكون صعب ،المعروضةوالخدمات 

المجالت  قية تقليدية مثل التلفاز أوباستخدام وسائل تسوي
إن وجود الصفحات اإللكترونية أيضا يحقق مزايا .وغيرها

مختلفة ويخفض  أماكنتخفيض تكاليف التخزين للبضائع في 
الشحن تكاليف استصدار المستندات والفواتير الورقية وتكاليف 

المنتجات التي يمكن نقلها إلكترونيا مثل بعض  لبعض
فكيف لنا أن ننظر إلى مثل هذه  ،البرمجيات والمواد التعليمية

في  االستثمار المزايا أو المنافع االقتصادية المترتبة على
  ؟صفحات الكترونيةالتطوير وبناء 

من المنشآت في  العديدذه المزايا وغيرها دفعت بقوة ـه إن
ولكن هل ، اـعات مختلفة لتطوير صفحات إلكترونية لهقطا

جاءت االهداف متماثلة؟ إن بعض الشركات اهتمت بتطوير 
 فقط أو ابنفسه للتعريف مواقع أو صفحات الكترونية لها وذلـك

حتى  لتسويق منتجاتها وخدماتها للزبائن أوللتعريف بنفسها و 
. نترنتالمنتجات عن طريق اإل أو الخدماتلتقديم مثل هذه 

ناحية  منكيف نعالج تكاليف هذه الصفحات  :ويبقى السؤال
وهل تختلف  ،وما هو دور المعايير المحاسبية ،محاسبية

؟ المعالجة باختالف الغرض من تطوير الصفحات اإللكترونية
لهذه التكاليف في  المحاسبيةوٕالى أي مدى تنطبق المعالجة 

سات مدرجة في قطاع الشركات المساهمة االردنية، وهي مؤس
  مع ما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية ؟ ،المالي السوق

سيتم اإلجابة عن هذه االسئلة في هذه الدراسة وذلك بعد أن 
  .تم تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها في االجزاء الالحقة

 
  الدراسة مشكلة -2

السؤال الرئيسي الذي تطرحه هذه الدراسة  المشكلة أو إن
المرتبطة بتكاليف بناء وتطوير  المحاسبيةما هي المعالجة  :وه

العتبار  المستخدمةالصفحات اإللكترونية ؟ وما هي القواعد 
 كما؟ مصاريف رأسمالية صاريف ايرادية أوهذه التكاليف م

كيف : االستفسار التالي نالدراسة لإلجابة ع هذهتسعى 
ليف بناء العامة األردنية تكا المساهمةعالجت الشركات 

مدى ما و  ؟اإللكترونية من ناحية محاسبية صفحاتهاوتطوير 
  الدولية؟ المحاسبةتطابقها مع ما جاءت به معايير 

  
  االدراسة وأهدافه أهمية - 3

الشركات التي رسخت تكنولوجيا نشأة الجيل الجديد من  ان
 الدوت"شركات فيما يسمى  المتمثلةالمعلومات لخدمة اهدافها 

 الحقائق الرئيسية التي تتطلب منهي  Dot com companies "كوم
المدفوعة في  للتكاليفتوفير معالجة محاسبية مالئمة ضرورة 

ان من امثلة . تطوير الصفحات االلكترونية لهذه الشركاتسبيل 
تكاليف تطوير الصفحات  التكاليف المدفوعة لهذه االغراض مثل

سجيل العنوان ت وتكاليف Web developmentاإللكترونية للشركة
 االتصال وتكاليف Domain name registrationاإللكتروني 
المكونات المادية  وتكاليف Telecommunication اإللكتروني
Hardware المواقعصيانة  تكاليفو كمبيوتر وطابعات  من 

 .اإللكترونية وغيرها
هناك اختالف في أم  ؟المعالجة واحدة لهذه العناصر فهل

، مثل تكاليف الملموسة باألصولالمرتبطة التكاليف معالجة 
باألصول غير  المرتبطة التكاليفالمكونات المادية، مقارنة ب

؟ ان هناك حاجة تكاليف تطوير الصفحاتومن امثلتها الملموسة 
لمثل هذه المحاسبية  ةمعالجالكيفية  لتحديد بحثيدراسة ونقاش ل

ذوه بعين يأخ أنالمحاسبين الممارسين وما يجب على التكاليف 
االعتبار عند تناول موضوع تكاليف بناء وتطوير الصفحات 

فكيف تصنف هذه التكاليف وهل هذه التكاليف . اإللكترونية
؟ إن هذه األسئلة ما زالت  ايرادية أم رأسمالية كمصاريف تعالج
لذا  (AASB, 2001) وتعددت وجهات النظر بشأنها البحث مدار

  :تهدف هذه الدراسة إلى
ناصر التكلفة المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات تحديد ع .1

  .تصنيفهااإللكترونية وكيفية 
بيان المعالجة المحاسبية لتكاليف بناء وتطوير الصفحات  .2

  .رأسمالية نفقات إيرادية أو باعتبارهااإللكترونية 
 وتطويراستكشاف واقع المعالجة المحاسبية لتكاليف بناء  .3

كات المساهمة العامة الصفحات اإللكترونية في قطاع الشر 
  .األردنية

  الدراسة أسئلة - 4
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 نتم اإلجابة عتخالل هذه الدراسة وتحقيقا ألهدافها س من
  :التالية الرئيسية األسئلة

بناء  لتكاليفما هي المعالجة المحاسبية  :االول السؤال
وتطوير الصفحات اإللكترونية وفق مراحل بناء وتطوير وتشغيل 

  ؟الصفحاتهذه 
تلتزم الشركات المساهمة العامة األردنية  هل :ثانيال السؤال

بناء وتطوير الصفحات اإللكترونية بمعايير  تكاليففي معالجة 
  المحاسبة الدولية؟

  
 الدراسة منهجية - 5

هو الدراسة أسئلة  ناألسلوب المنهجي المتبع لإلجابة ع إن
تحليلي قائم على استعراض نظري لألفكار والتصورات  أسلوب

كذلك سيتم وصف . بديلة متممة أفكارة وٕامكانية طرح المطروح
 .الهامة األردنيةوتحليل واقع تطبيقي ألحد القطاعات االقتصادية 

السؤال األول من  نتم اإلجابة عتوفي ضوء هذه المنهجية س
في أدبيات البحث المحاسبي والكتب المحاسبية  ذكرخالل ما 

المنطقي لهذه  لالتحليونصوص معايير المحاسبة الدولية وفق 
  .النصوص

 عنهمن الدراسة فان االجابة  السؤال الثانيوفيما يخص 
 ؤوليمس أو الماليين للمديرينستبانة موجهة اتصميم تطلبت 

في الشركات المساهمة العامة األردنية، لبيان أقسام الحسابات 
بمعايير المحاسبة الدولية  الشركاتإلى أي مدى تلتزم هذه 

. الصفحات اإللكترونيةبناء وتطوير تكاليف والخاصة بمعالجة 
هذا البحث أسلوب تحليل النسبة باإلضافة ألساليب  فييستخدم 

التطبيق المحاسبي في هذه  مطابقةالتحليل الوصفي لبيان مدى 
 تممع ما  الشركات مع نصوص معايير المحاسبة الدولية أو

  .قتراحه بهذا الخصوصا
  

 الدراسات السابقة  - 6
الباحثان الى دراسات سابقة تتناول موضوع البحث يستدل  لم

 ةرغم البحث المتكرر والمستمر لفتر  علمية متكاملة كدراسات
من خالل محركات البحث االلكترونية ومن خالل بعض  ةطويل

اال ان هناك بعض االوراق  االلكترونية، ةالمجالت العلمي
ذا ل، على شبكة المعلومات وجدتالمكتوبة حول هذا الموضوع 

هو قيد البحث في هذه  لمااالدبية  سيتم استعراض المراجع

كتب في هذه االوراق ومن وجهة نظر  الدراسة من وجهة نظر ما
المحاسبة الدولية عالوة على وجهة نظر الباحثين  معايير
  .الخاصة

 International (IASs)إلى معايير المحاسبة الدولية  بالرجوع

Accounting Standards لم يستدال الى وجود  أيضاً  ثيناحالب فإن
الصفحات  تطويربناء و  معيار مستقل يتناول موضوع تكاليف

وتبين أن المعالجة المحاسبية لتكاليف الصفحات  ،اإللكترونية
ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم  اتم تضمينه قداإللكترونية 

 .غير الملموسة لألصولبالمعالجة المحاسبية  أصالً المتعلق  38
، لقراءات التي توفرت للباحثين في هذا المجالن امثلة اوم
ركزت على مزايا  التي Clikeman and Walden (1998)دراسة 

وتكاليف بناء الصفحات االلكترونية لمنشآت الخدمات المحاسبية 
 56شركة من اصل  30صغيرة ومتوسطة الحجم وبينت ان 

لكترونية شركة كانت قد شملتها الدراسة قد طورت صفحاتها اال
بنفسها وذلك بعد ان اشترت بعض البرمجيات التجارية لهذه 

وقد عالجت هذه الشركات تكلفة البرمجيات كمصاريف . الغاية
رأسمالية، أما التكاليف المدفوعة للمبرمجين التي تراوحت بين 

  .فقد اعتبرت مصاريف ايرادية $12.000و 100$
السترالية وفي دراسة قام بها مجلس معايير المحاسبة ا

(AASB, 2002)  تم انتقاد عدم وجود تحديد صريح لكيفية معالجة
تكاليف بناء وتطوير الصفحات االلكترونية وذلك في المعايير 

، وان هناك حاجة البريطانية أو األمريكية المحاسبية االسترالية أو
وجود نشرات تفسيرية لكيفية  الى ايجاد معايير اكثر وضوحا أو

وص ما ذكر في هذه المعايير حول المعالجة التعامل مع نص
  .المحاسبية لتكاليف بناء وتطوير الصفحات االلكترونية

اهمية  Stout and Marden (2001) وقد ابرزت ايضا دراسة
وجود قواعد محاسبية تظهر طبيعة المعالجة المحاسبية لتكاليف 
بناء وتطوير الصفحات االلكترونية بشكل واضح وخصوصا فيما 

ق بابراز المعالجة المحاسبية في ضوء الهدف من انشاء يتعل
الصفحات االلكترونية، سواء كان االنشاء الغراض دعائية 

. الغراض تبادل الخدمات والصفقات التجارية أوواعالنية 
وركزت الدراسة على ان الصفحات المخصصة الغراض دعائية 

وقد . ةواعالنية يجب ان تعالج تكاليف انشائها كمصاريف ايرادي
في دراسته ان المعالجة المحاسبية لتكاليف   (Munter, 2002)ذكر

بناء وتطوير الصفحات االلكترونية يجب ان تكون في ضوء 
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نصوص معايير المحاسبة المعتمدة وان هناك حاجة ماسة 
لتوضيح وشرح كيفية المعالجة المحاسبية لبنود هذه التكاليف 

  .سبين الممارسينحتى يسهل التعامل معها من قبل المحا
هذه الدراسة تأتي محاولة للبحث والتحليل في تكاليف بناء ان 
بما يخدم  النظروجهة  وٕابداءالصفحات اإللكترونية  وتطوير

 يتناول Conceptual frameworkمحاولة إيجاد إطار نظري 
المبادئ والمعالجة المحاسبية لتكاليف بناء وتطوير الصفحات 

مدى تطابق المعالجة  الدراسة لبيان وتسعى هذه. اإللكترونية
في قطاع  اإللكترونيةالمحاسبية لتكاليف بناء وتطوير الصفحات 

األردنية مع ما تتطلبه معايير العامة  المساهمةالشركات 
  .ةالمحاسبة الدولي

  
بناء وتطوير الصفحات  لتكاليفالمعالجة المحاسبية  - 7

  38قم في ضوء معيار المحاسبة الدولي ر اإللكترونية 
وجد الباحثان ضمن النصوص الخاصة بتكاليف بناء 
وتطوير الصفحات االلكترونية في معيار المحاسبة الدولي رقم 

أن هناك مراحل محددة تم تصنيفها وتمييز المعالجة  38
مناقشة هذا الطرح وفق  تمتسالمحاسبية خالل كل منها، لذا 

 رونية كماالصفحات اإللكت وتطويرمراحل محددة مرتبطة ببناء 
مرحلة البدء وتطوير البنية  ، Planningمرحلة التخطيط: يلي

 مرحلة ،Infrastructure development and application التحتية
 Graphical designإضافة تصاميم تصويرية وتطوير المحتويات

and content development ،  التشغيل مرحلةو .Operating 
 الصفحات االلكترونية طويرفإن تكاليف بناء وت بالتاليو 

 ناحيةستصنف وفق هذه المراحل مما يسهل معالجتها من 
  .وفيما يلي مناقشة تفصيلية لهذه المراحل األربع ،محاسبية

  التخطيط مرحلة - 1- 7
التكاليف المرتبطة بمرحلة التخطيط والتي تتضمن في  إن

على عملية التخطيط هي تكاليف  القائمينمعظمها تكاليف أجور 
مع تكاليف  مقارنةمتوسطة  مالة ذات قيمة مالية متدنية أوع

ومن أمثلتها العمالة المرتبطة بواضعي مشروع . المراحل األخرى
المعلومات  يجدوى المشروع ومحدد يواالهداف، ومحلل الخطة

اإللكترونية من أوامر طلب،  الصفحاتالمرغوب توافرها في 
المتطلبات  دديإلى جانب مح إلكتروني بريدو  ،أوامر شحنو 

يلزم من  ومالبناء وتطوير الصفحات اإللكترونية،  الالزمة المادية
برامج إلكترونية وصياغة نصوص قانونية تتضمن حقوق الملكية 

  .(Tyler, 2002:3) الفكريةوالحماية 
سياق المعايير المحاسبية فان لجنة تفسير معايير  وضمن

إلى معيار  ستنادوباال D32رقمتفسيرها  فيالمحاسبة الدولية 
 أصدرتالملموسة  غيراألصول  حول 38 المحاسبة الدولي رقم

 ،تعليمات محددة لكيفية معالجة تكاليف الصفحات اإللكترونية
آذار  25ملزمة في التطبيق اعتبارا من  التعليماتوأصبحت هذه 

2002(IASC, 2002)، ذكر أن تكاليف التعليماتهذه  وضمن 
 لصفحات اإللكترونية تشابه تكاليفالتخطيط في بناء ا مرحلة

في البنود  المذكورة 38معيار المحاسبة الدولي رقم  فيالبحث 
يجب أن تثبت  وبالتالي فإن هذه التكاليف. 44 إلى 42من 

في سنة  هاءإطفايعني  وهذا ،عند حدوثها ةكمصاريف إيرادي
ورغم أن تكاليف . حدوثها وتحميلها على نتيجة أعمال المنشأة

قد تحوي منفعة مستقبلية متوقعة تبرر رسملتها إال  مرحلةالهذه 
مقارنة مع تكاليف المراحل  متدنيةأن قيمتها المادية تعتبر 

من االوراق  العديد .األخرى مما يبرر اعتبارها مصاريف ايرادية
 مثالالتي تناولت هذا الموضوع ابرزت نفس النتيجة هذه ومنها 

 Emerging Issues ةما صدر عن لجنة القضايا المستحدث

Committee (2001)  المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
والمتخصصة في البحث في القضايا المستحدثة والمتوقع ان 

لم يجد الباحثان  وبالنتيجة تؤدي الى تغيير في الممارسة العملية،
معالجة تكاليف مرحلة  كيفيةختالفات في وجهة النظر حول ا

 عتبارهاابحية محاسبية وكانت النتائج مقنعة التخطيط من نا
  .من ناحية محاسبية االتجاهلذا فإننا نؤيد هذا  إيرادية مصاريف

  البدء وتطوير البنية التحتية مرحلة - 2- 7
ناحية إجرائية فإن هذه المرحلة تتضمن الحصول على  من

البرمجيات  وشراءوتطوير المكونات المادية  وشراءسم إلكتروني ا
من الوسائل اإللكترونية  يلزمها وتجهيز وتركيب ما وتشغيل

إن هذه المرحلة . وتجريبها Multimediaالمساعدة والمتعددة 
السابقة تتطلب استثمارات مادية كبيرة في  المرحلة وبخالف

هذه المرحلة تتضمن نوعا  ناكما  ،المكونات المادية والبرمجيات
جيات من خارج برم من التكاليف المدفوعة لشراء مكونات أو

خر من التكاليف المرتبطة بتوظيف آكما تتضمن نوعا  ،المنشأة
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بناء وتطوير الصفحات  لخدمةمصادر المنشأة الداخلية 
 Internallyاإللكترونية وهذا ما يسمى التكاليف الداخلية 

Generated Costs . جميع هذه  فإن 38وحسب المعيار الدولي رقم
كأصول غير  أو ملموسة كأصول رسملتهاالتكاليف يمكن 

قيمة مستقبلية  لهاوذلك بشرط أن تكون  ،ملموسة حسب طبيعتها
مع تعريف االصول اصًال  يتالءموهذا  ،ويمكن قياسها بمصداقية

الذي تناولته العديد من الكتب  ةوغير الملموس ةالملموس
  . المحاسبية
مرتبطة  هذه المرحلة قد تتضمن تكاليف مدفوعة أون اكما 
بناء صفحتها في  وخدمات تقدمها المنشأة لسلععالن او  بترويج

حسب المعيار الدولي البد أن يتم  التكاليفإن هذه . اإللكترونية
 على رسملتها وعدم ،ةها مباشرة باعتبارها مصاريف إيراديؤ إطفا

غير الملموسة وذلك ألن نص المعيار المحاسبي  األصول
على األصول غير أن أي نفقة  يبين 59 البند/38الدولي رقم 
التي كانت تعتبر مصروفا في السنوات المالية الماضية  الملموسة

من تكلفة األصول غير الملموسة في  اً جزءال يجوز اعتبارها 
والدعاية  الترويجإن هذا ينطبق على مصاريف . المراحل الالحقة

واإلعالن التي كانت تعتبر مصاريف ايرادية قبل أن تطور 
إللكترونية ويجب االستمرار في اعتبارها كذلك ا صفحاتهاالمنشأة 

  .أو بعد التطوير اإللكترونيةعند تطوير الصفحات 
ما يجب اعتباره من المصاريف االيرادية ايضًا ضمن هذه  إن

تقدمها المنشأة لطرف ثالث مقابل خدمات  التيالمرحلة الدفعات 
الحدوث  متكررةن هذه الدفعات احيث  ،اإللكتروني االتصال

   .يمتها المادية متدنية مقارنة مع التكاليف األخرىوق
ستثناء هذه المصاريف وما يدفع ألغراض الترويج اإذن ب

 38 رقم معيارالكما جـاء في  المرحلةواإلعالن فإن نفقات هذه 
  .تعتبر نفقات رأسمالية قابلة لالهالك

  
  إضافة تصاميم تصويرية وتطوير المحتويات مرحلة - 3- 7

ة محتويات معلوماتية وتصاميم تصويرية عملية إضاف ان

يرتبط بها من تكاليف ينطبق عليه  وماوتطوير هذه المحتويات 
يمكن قياسه  ما رسملةتم تحيث  ،ما ذكر في المرحلة السابقة

كما انه ال يجوز أن  ،متوقعةبمصداقية وله قيمة مستقبلية 
 معالجتها كمصاريف تسبق وأن تم لبنودنفقات تعود  أية ترسمل

وخدمات  لمنتجاتايرادية مثل ما يرتبط باإلعالن والدعاية 
هذه المرحلة تصميم  نفقاتامثلة  ومن (IASC, 2002)الشركة 

البيانية  والرسوماتواخراج الصفحات االلكترونية بما فيها الصور 
الحصول على إلى المختلفة، وقد يحتاج عمل تصميم معين 

يدفع من نفقات  وماوتكاليف التصميم  ،خاصةبرمجيات معينة 
ان تحتويه هذه  يتوقعرأسمالية لما يف لهذا الغرض يعتبر مصار 

النفقات بوفيما يتعلق . النفقات من منافع اقتصادية مستقبلية
الصفحات  ضمنالمرتبطة بتصوير منتجات الشركة لعرضها 

اإللكترونية يجب أن تعتبر مصاريف ايرادية عند حدوث عملية 
د عرضها ضمن الصفحات اإللكترونية عن وبالتالي ،التصوير

سابقا  معالجتها تفإن تكاليفها لن تعالج محاسبيا حيث تم
  .باعتبارها مصاريف ايرادية

  
  التشغيل مرحلة - 4- 7

والتكاليف  ،هذه المرحلة تبدأ عندما تنتهي المراحل السابقة إن
فالنفقات . يجب اعتبارها مصاريف ايرادية المرحلةالمرتبطة بهذه 

الصفحات اإللكترونية  تشغيلطة بتدريب القائمين على المرتب
 اإللكترونيةتعتبر مصاريف ايرادية وتلك المرتبطة بنشر الصفحة 

 مصاريف تعتبر Search Enginesعن طريق محركات البحث
الشركة تهدف من ذلك الى  ألناالجراء منطقي وهذا . ايرادية

تطوير  مصاريف ايضاويضاف لذلك . منتجاتهانفسها و ترويج 
الصور ومحتويات الموقع االلكتروني وربط الموقع بمواقع 

  .جديدةالكترونية 
الى معيار  باالستنادضوء اإلطار النظري السابق و  فيو 

يمكن تلخيص المعالجة المحاسبية  فإنه 38المحاسبة الدولي رقم 
:كما يلي اإللكترونيةلتكاليف بناء وتطوير الصفحات 
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  )1(رقم  جدولال
  ف المرتبطة ببناء وتطوير موقع إلكتروني مصنفة حسب المراحلالمصاري

  .)38(كما ورد ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
النفقة تكلفة  عتبارا

 رأسمالية
 النفقة عتبارا

 اً يراديإ اً مصروف
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  :التخطيط مرحلة
  .صياغة االهداف - 
  .وضع مشروع الخطة - 
  .تحديد المعلومات الالزم عرضها - 
  .الالزمةتحديد البرامج االلكترونية  - 
  

  :التحتيةالبدء وتطوير البنية  مرحلة
  .البرمجيات شراء - 
  . htmlتحويل البيانات إلى صيغة  - 
  .سم االلكترونيالالحصول على ا - 
  .حواسيب وغيرها من hardwareراء وتطوير االجهزة المادية ش - 
  .multimediaشراء وتطوير الوسائل المتعددة  - 
  . serverـتطبيقات ال االتصال االلكتروني أو خدماتدفعات الطرف الثالث مقابل  - 
  

  : المحتوياتإضافة تصاميم وتطوير  مرحلة
  .المختلفةإضافة التصاميم والصور  - 
  .حتوياتتطوير الم - 
  .والخدمات المقدمة بالسلعتصاميم وتطوير محتويات ترتبط  - 
  

  :التشغيل مرحلة
  .االلكترونية الصفحاتتدريب القائمين على تشغيل  - 
   .Internet search enginesبحث اإلنترنت  أدواتتسجيل الصفحة االلكترونية مع  - 
  .الصفحاتتطوير الصور االلكترونية على  - 
 . Creating new linksفحات أخرى ربط الموقع بص - 

سبق فهناك بعض النقاط التي تستحق  على ما وعالوة
معيار  تبرز بشكل واضح ضمن نصاالهتمام والتي لم 

تم التفرقة عند المعالجة تأن  وهي ،38المحاسبة الدولي رقم 
الصفحات اإللكترونية بين  وتطويرالمحاسبية لتكاليف بناء 

  :حالتين
وتطوير  أن تكون التكاليف مرتبطة ببناء :ىاألول الحالة
الكترونية تستخدم ألغراض التعريف بالشركة  صفحات

هذه الحالة فإن تكاليف  ففي. ومنتجاتها وخدماتها والعاملين فيها
هذه الصفحات تكون منخفضة وال تعدو أن تكون تكاليف نشر 

. مصاريف ايراديةوهنا يجب معالجتها باعتبارها  ،وٕاعالن
تتجاوز كثيرا منافع  ال التكاليففعة المتوقعة من هذه فالمن

 الوسائلاالعالن عن منتجات الشركة وخدماتها عن طريق 
كما ان تكاليف األجهزة المادية  ،االخرى كالتلفزيون وغيرها

الوضع غير وهو  اشتريتإذا ما  – الهدفالمخصصة لهذا 
غاية فقط لهذه ال أجهزة اشتريتفإذا  ،عادة تكون قليلة -السائد
عتبارها اخالل عامها األول ب جميعهاستهالكها ا فيمكن

ولغايات  الغايةأجهزة لهذه  اشتريتأما إذا  ،مصاريف إيرادية
أخرى فيمكن توزيع التكاليف على هذه الغايات وٕاهالك ما 
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 باعتبارهامنها ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية  يرتبط
ثيرا من الشركات التي فإن ك ،الحقيقةوفي . مصاريف إيرادية

 بمنتجاتهاتبني الصفحات اإللكترونية ألغراض التعريف بها و 
وخدماتها عادة ال تشتري أجهزة لهذه الغاية، وٕانما تدفع لشركات 

صفحات إلكترونية  تطويرمقابل بناء و  اً مادي اً مبلغمتخصصة 
دون الحاجة لشراء أية  خارجي" server"مع عرضها ضمن 

م معالجة تتمنطقية ان  فاألكثرالغرض، ولذا  أجهزة مادية لهذا
  .ع هذه التكاليف كمصاريف إيراديةجمي

ان تكون التكاليف مرتبطة ببناء وتطوير  :الثانية الحالة
ألغراض عرض منتجات الشركة  تستخدمصفحات إلكترونية 

عبر  هابيع ليتمالخدمات  وخدماتها وتقديم هذه المنتجات أو
االلكترونية تستخدم لما هو اوسع  ن الصفحاتاأي  ،اإلنترنت

الكتروني  موقع يتم تطوير كأن ؛من قضايا الترويج واإلعالن
لجامعة بحيث تطرح من خالله خدمات معينة للطلبة مثل 

وغيرها، وبالتالي فإن الصفحات  االلكترونيالتسجيل والتعلم 
انظمة معلومات  تكون مربوطة بأنظمة مالية أواإللكترونية 

لتوليد اإليرادات وتحتوي  تستخدمهذه الحالة أصوال تعتبر في و 
تكاليف  جزء من يمكن اعتبار لذا ،اقتصادية مستقبلية مزايا
 المراحل المذكورةو ا وتطويرها تكاليف رأسمالية بما ينطبق ئهبنا

  .38في نصوص معيار المحاسبة الدولي رقم 
المحاسبية األخرى التي تستحق االهتمام هي فيما  والنقطة

فهل يجب . رسملتها واعتبارها اصوالً  سيتمص التكاليف التي يخ
ن هذه التكاليف ا خصوصاوما هي أسس اإلطفاء  ؟هاؤ إطفا

متطورة باستمرار وسريعة  تكنولوجية مرتبطة بعمليات وأحداث
 ,IASC) ؟قصيرةها على فترات زمنية ءالتغير مما يتطلب إطفا

2001).  
االقصى  المدىدت حد الدوليةورغم أن معايير المحاسبة 

يكون  دوالذي ق ةسن 20وهو  الملموسةاالصول غير  الستهالك
المذكورة  الملموسةمقبوًال ومتوائمًا مع طبيعة االصول غير 

 والشهرة، واالمتيازات ،سابقًا في المعايير مثل براءات االختراع
إال إننا نعتقد أنه ومع إضافة اصل  ،والعالمات التجارية وغيرها

جديد يرتبط كثيرًا بتطورات تكنولوجية مثل تكاليف  غير ملموس
 إطفاء يتم أن بناء وتطوير الصفحات االلكترونية فإننا نرجح

 خمسسنوات و بين ثالث  تتراوحمثل هذه التكاليف في مدة 
سنوات وذلك السباب التطورات التكنولوجية السريعة والمتعددة 

 تدمججع أن وال نش المعلومات تكنولوجياالتي تحدث في مجال 
في نصوص معيار  الواردةاالخرى  الملموسةمع االصول غير 

  .38المحاسبة الدولي رقم 
  
األردنية في معالجة تكاليف بناء  الشركاتالتزام  مدى - 7-5

  اإللكترونية بمعايير المحاسبة الدولية الصفحاتوتطوير 
إلطار النظري السابق أن المعالجة المحاسبية من ا نستنتج
بنـاء وتطوير الصفحات االلكترونية يجب أن تأخذ لتكاليف 

الغاية من إنشاء الصفحات  بعين االعتبار الهدف أو
ملخص في هو االلكترونية وأيضا يجب أن تتوافق مع ما 

 المحاسبةوهو خالصة مـا جاء في معيار ) 1(جدول رقم ال
فالصفحات االلكترونية إما أن تكون ألغراض . 38الدولي رقم 
لتأدية الخدمات وٕاتمام الصفقات ، فإذا كانت  واإلعالن أ

للغرض األول فيجب اعتبار جميع ما ارتبط ببناء وتطوير 
أما إذا كان الغرض  ايرادية،الصفحات االلكترونية مصاريف 

يتجاوز ذلك لتأديه الخدمات وٕاتمام الصفقات مع الزبائن 
أن نفصل تكاليف بنـاء وتطوير من والمستهلكين فهنا ال بـد 

رأسمالية حسب  أو ايراديةالصفحات االلكترونية إلى مصاريف 
المعيار  ضمنمراحل البناء والتطوير المختلفة كما جاءت 

وهذا ما تـم تلخيصه في الجدول رقم  38المحاسبي الدولي رقم 
إلى واقع التطبيق  االنتقالالباحثان  رتأىالقد  .سابقا) 1(

كاليف بناء وتطوير الميداني لمعرفة المعالجة المحاسبية لت
العامة األردنية  المساهمةالصفحات االلكترونية في الشركات 

وهي المدرجة في السوق المالي والتي تمثل الشركات األردنية 
 المختلفة سواء كانت صناعية، االقتصاديةالرائدة في القطاعات 

  .شركات تأمين أو ،بنكية أو خدمية، أو
الى  هدفتستبانة فقد تم تصميم ا ذلك اتمام الغراضو

معالجة تكاليف بناء وتطوير الصفحات  تمعرفة كيف تم
ستبانة من قسمين االتكونت . الشركات األردنية فياإللكترونية 

على بعض المعلومات  التعرفالقسم األول هدف الى : رئيسين
 ينتميوبالصفحة اإللكترونية للشركة التي  بالمجيبالمتعلقة 

دف هذا القسم الى التعرف على باإلضافة الى ذلك ه ،اليها
أما القسم الثاني فتكون . اإللكترونيةالغاية من وجود الصفحة 

كانت  إذاالفرع األول هدف الى التعرف على ما ، من فرعين
الشركات األردنية تقوم بتقسيم التكاليف المرتبطة بالصفحة 
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كما تم توضيح ذلك سابقا في هذه  مراحلاإللكترونية الى 
يتم  كيفما الفرع الثاني فقد هدف الى معرفة أ. الدراسة

تصنيف المصاريف المتعلقة بكل مرحلة من مراحل بناء 
جدول رقم الفي  إدراجهاالتي تم  اإللكترونيةوتطوير الصفحات 

 .سابقا) 1(
  

  عينة الدراسة -8
بما أن الجانب العملي من هذه الدراسة يعنى بالشركات 

الدولية فإن مجتمع الدراسة  حاسبيةالمبالمعايير  بااللتزامالملزمة 
هو جميع الشركات المساهمة العامة من مختلف القطاعات 

توفر دليل  لعدمونظرًا . لديها صفحة إلكترونية مفعلة يالت
التي لديها  العامةيوضح عدد الشركات األردنية المساهمة 

كعينة  استبانة 100مواقع إلكترونية مفعلة فقد تم توزيع 
المدرجة في  العامة المساهمة الشركات األردنية علىعشوائية 

 استبانة 20وبواقع  التي لها مواقع إلكترونيةالسوق المالي و 
 اعتمد منها استبانة 45 استردادقد تم و . عشوائية لكل قطاع

: ت األربعةموزعة على القطاعا لغايات التحليل استبانة 43
لغ عدد ، الصناعة، والخدمات، وقد بقطاع البنوك، التأمين

على  8و 8و 9و 18 :اتقطاعال لتلكستبانات المستردة اال
  .التوالي

  
  التحليل نتائج -9

  عينة الدراسة خصائص - 9-1
أهم الخصائص الديموغرافية التي تم ) 2( رقمالجدول  يظهر

الماليين في  يرينالمدقياسها ألفراد عينة الدراسة المكونة من 
أن ) 2(الجدول رقم ويالحظ من . الشركات المساهمة العامة

ستخدام الحاسب باإلضافة اافراد العينة لديهم الخبرة في  غالبية
هنالك  على أن امؤشر  يعطي، مما قد االنترنتستخدام االى 

 التكنولوجيامن قبل الشركات األردنية في توظيف  توجهًا حاداً 
. ومثل هذا التوجه يعزز من اهمية هذه الدراسة. في أعمالها
المذكور أيضا ان الصفحة اإللكترونية لدى  دولالجويتضح من 

 6اقل من (نسبيا  حديثةهي %) 75(غالبية أفراد العينة 
أيضا تشير الى ان التوجه نحو المالحظة ، وهذه )سنوات

  .مستمرة هو في زيادة األعمالالتكنولوجيا في 
ومن المالحظ في الجدول ايضا ان غالبية أفراد العينة 

اإللكتروني لغايات الدعاية واإلعالن  تستخدم الموقع%) 59(
تستخدم الموقع اإللكتروني فقط  %)20(وأن  ،عن منتجاتها

مع الزبائن وأن  إلتمام عمليات تجارية لغايات تقديم خدمات أو
عملياته االلكترونية بإجراءات التسديد  يكمل خدماته أو%) 18(

  .يالمالي اإللكترون
  
عالجة تكاليف بناء األردنية في مالتزام الشركات - 9-2

رقم  المحاسبة الدولييار وتطوير الصفحات اإللكترونية بمع
38  

فإن التكاليف  38تبعا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
المرتبطة ببناء الصفحة اإللكترونية يجب ان تصنف وفق 
مراحل البناء المتعارف عليها وهي التخطيط، والبدء وتطوير 

ة تصاميم وتطوير المحتويات، البنية التحتية، ومرحلة إضاف
  .ومرحلة التشغيل

يوضح نتائج التحليل من الجدول يمكن ) 3(الجدول رقم 
مالحظة ان غالبية الشركات تقوم بتصنيف التكاليف تبعا 

من % 67فمثال نالحظ ان حوالي . للمرحلة التي تنتمي اليها
مراحل  بصفتها إحدى لديها مرحلة التخطيط توجد عينة الدراسة

لديها مرحلة توجد % 73، وء وتطوير الصفحات االلكترونيةبنا
لديها مرحلة إضافة توجد % 73البدء وتطوير البنية التحتية، و

من هذه العينة أيضا % 90تصاميم وتطوير المحتويات، وأن 
ويمكن ان تعزى النسبة المرتفعة . لديها مرحلة التشغيلتوجد 

هذه المرحلة قد تتطلب تكاليف  أنالمتعلقة بمرحلة التشغيل الى 
مرتفعة نسبيا اكثر من المراحل األخرى ال سيما ان معظم أفراد 

لكترونية لغايات الدعاية واإلعالن االالعينة يستخدمون الصفحة 
  .مالحظته سابقا تكما تم
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  *.خصائص عينة الدراسة: )2(الجدول رقم 

  العدد  ؤالـالس
النسبة 
  المئوية

      المؤهل العلمي
 2.27 1  بلوم كلية مجتمع د

 77.27 34  بكالوريوس 
 13.64 6  ماجستير
 4.55 2  غير ذلك

      التخصص األكاديمي
 63.64 28  محاسبة
 4.55 2  اقتصاد

 6.82 3  إدارة األعمال
 11.36 5  مالية ومصرفيةعلوم 

 11.36 5  غير ذلك
      سنوات الخبرة في استخدام الحاسب

 4.55 2  سنوات) 3- 1(من 
 15.91 7  سنوات) 5- 4(ن م

 27.77 34  سنوات) 5(اكثر من 
      الخبرة في استخدام االنترنت

 15.91 7  اقل من سنة
 36.36 16  سنوات) 3- 1(من 
 9.09 4  سنوات) 5- 4(من 

 36.36 16  سنوات) 5(اكثر من 
      ؟لديك تدريب مسبق في استخدام تكنولوجيا المعلوماتهل 
 65.91 29  نعم
 31.82 14  ال

      ؟للشركة االلكترونيالموقع كم سنة مر على تأسيس 
 22.73 10  اقل من سنتين

 31.82 14  سنوات 4-3من 
 18.18 8  سنوات 6 – 5من 

 25.00 11  سنوات 6اكثر من 
      ؟للشركةي االلكترون الموقع ما هي الغاية من

 59.09 26  التعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة فقط
 20.45 9  م خدمات للزبائن والتبادل التجاري عبر االنترنت فقطتقدي

 18 8  عن طريق االنترنت) تسديد الذمم(الى اتمام التسديد المالي  باالضافةتقديم خدمات للزبائن والقيام بالتبادل التجاري 

   .استبانة 43ستخدامها في التحليل ابلغت عينة الدراسة التي تم *

  
ايضا ان أكثر من نصف افراد العينة ) 3(م يتضح من الجدول رقو

نفسه، الوقت تصنف التكاليف تبعا لجميع المراحل في %) 57(
. 38وبذلك فهي تتفق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 



،א א א   2006، 1، العدد 2المجّلد  א

 

- 51  -  

وقد تبين أيضا ان نصف الشركات التي تستخدم الصفحة 
لديها تصنيف للتكاليف  يوجدلغايات إعالنية فقط  االلكترونية

  .ب المراحلحس
  

  )3(جدول رقم ال
تصنيف التكاليف المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية 

  .حسب المراحل

  نعم  انــالبي
نسبة ال
  مئويةال

  ال
نسبة ال
  مئويةال

  %33  15  %67  28  مرحلة التخطيط

لة البدء وتطوير البنية مرح
  التحتية

31  73%  12  27%  

مرحلة إضافة تصاميم وتطوير 
  تالمحتويا

31  73%  12  27%  

  %10  6  %90  37  .مرحلة التشغيل

لديها جميع  توجدالشركات التي 
  الوقت نفسه المراحل في

24  57%      

يمكن أن نستنتج أن هناك تصنيفًا واضحًا لدى  ،لذا
العامة األردنية لفرز  المساهمةالشركات مجموعة كبيرة من 

بقى ولكن ي ،االلكترونية الصفحاتوتطوير  تكاليف بنــاء
ل مرحلة من هذه كهل تصنف التكاليف ضمن  :السؤال

اخذين بعين االعتبار  ،المراحل حسب متطلبات المعيار أم ال
وهذا ما نتناوله في  ؟الهدف والغاية من إنشاء الموقع االلكتروني

  .الالحقةاالجزاء 
  

  التكاليف المرتبطة بمرحلة التخطيط 1- 9-2
إلى  أو 38ي رقم الى المعيار المحاسبي الدول استنادا

التكاليف المرتبطة  اعتبارفإنه يجب  سابقاً ) 1(الجدول رقم 
بمرحلة التخطيط مصاريف إيرادية وهذا ينطبق على جميع 
الشركات سواء هدفت من إنشاء مواقعها إلى تقديم خدمات 

ألغراض دعائية إعالنية  وصفقات تجارية بطريقة الكترونية أو
 ،االستقصاء الميدانيائج يوضح نت) 4(الجدول رقم . فقط

نالحظ من الجدول ان أغلبية أفراد العينة تعتبر التكاليف و 
المرتبطة بهذه المرحلة مصاريف إيرادية مما ينسجم مع معيار 

إال أن هنالك بعض الشركات التي . 38المحاسبة الدولي رقم 
مصاريف مرحلة التخطيط مصاريف رأسمالية وهذا  اعتبرتقد 

وهنا ال بد من . 38يار المحاسبة الدولي رقم يشكل مخالفة لمع
هذه النفقات نفقات رأسمالية يؤدي الى  اعتباراإلشارة الى ان 

تضخيم األرباح الواردة في قائمة الدخل وأيضا يؤدي الى 
  .الواردة في قائمة المركز الماليتضخيم األصول 

  
التكاليف المرتبطة بمرحلة البدء وتطوير البنية  2- 2- 9

  التحتية
ان النفقات المرتبطة  38الدولي رقم  ةبين معيار المحاسب

بإستثناء  رأسماليةنفقات  اعتبارهابمرحلة البناء والتطوير يجب 
تلك النفقات التي تمثل دفعات الى طرف خارجي مقابل خدمات 

وهذا يكون شريطة أن تكون المواقع  ،اإللكتروني االتصال
صفقات وخدمات تجارية االلكترونية المطورة هي لغايات إتمام 

يمكن ) 5(ومن خالل النظر الى الجدول رقم . بطريقة الكترونية
تعتبر النفقات المتعلقة %) 91(مالحظة أن معظم أفراد العينة 

بشراء األجهزة نفقات رأسمالية وكذلك األمر بالنسبة لشراء 
ويالحظ %. 79حيث بلغت النسبة  multimediaالوسائل المتعددة 

من افراد العينة تعتبر نفقات شراء % 77يضا ان من الجدول أ
البرمجيات نفقات رأسمالية وهذا ينطبق ونص معيار المحاسبة 
الدولي وذلك للشركات التي تستخدم مواقعها لغايات إتمام 

  .وخدمات تجارية بطريقة الكترونيةصفقات 
ضوء حقيقة أن معظم عينة الدراسة من الشركات  ولكن في

عها االلكترونية ألغراض دعائية وٕاعالنية التي تستخدم مواق
فان النسبة الكبرى من نفقات مرحلة البدء وتطوير % 59وبنسبة 

ايرادية  باعتبارها مصاريفالبنية التحتية كان يجب أن تعالج 
  .وليس رأسمالية

وهنا يرى الباحثان ان هنالك تبعات مادية تؤثر في مصداقية 
التي تعتبر هذه النفقات رأسمالية القوائم المالية المنشورة للشركات 

 فاعتبار. ال سيما ان نفقات هذه المرحلة قد تكون مرتفعة نسبيا
مصاريف  اعتبارهاهذه النفقات رأسمالية في حين انه يجب 

األصول في سنة حدوث هذه ايرادية يؤدي إلى تضخيم األرباح و 
  .النفقات

ر التكاليف المرتبطة بمرحلة اضافة تصاميم وتطوي 3- 9-2
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  المحتويات
النفقات  باعتبار 38اوصى المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المرتبطة بمرحلة اضافة تصاميم وتطوير المحتويات نفقات 
وتطوير  بتصميم ستثناء تلك النفقات المرتبطةارأسمالية ب

حيث يجب اعتبارها  محتويات ترتبط بالسلع والخدمات المقدمة
نتائج التحليل المتعلق ) 6(ويبين الجدول رقم . نفقات إيرادية
ومن هذا الجدول يمكن مالحظة أن اغلب افراد . بهذه المرحلة

، إضافة التصاميم والصور المختلفةتعالج نفقات %) 65(العينة

هذا مبرر  لولع ،كمصاريف إيرادية تطوير المحتويات ونفقات
في ضوء معلومة أن معظم الشركات تستخدم مواقعها ألغراض 

يعالجون  من أفراد العينة فقط %60ن نرى ان في حياإلعالن 
تصاميم وتطوير محتويات ترتبط بالسلع والخدمات نفقات 
ن هناك شركات تخالف اوهذا يعني  .كمصاريف إيرادية المقدمة
الدولي حيث أن جميع الشركات، بصرف  المحاسبةمعيار 

النظر عن الغاية التي من اجلها أنشأت مواقعها االلكترونية، 
   .ليها أن تعالج هذه النفقات كمصاريف ايراديةكان ع

  
 )4(الجدول رقم 

  .المرتبطة بمرحلة التخطيط معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية

 انــالبي
مصاريف 

 ايرادية

نسبة ال

 مئويةال

مصاريف 

 رأسمالية

نسبة ال

 مئويةال

 %19 8 %81 35 )حة االلكترونيةتوضيح الغاية من انشاء الصف(صياغة االهداف 

 19 8 81 35 وضع مشروع الخطة

 16 7 84 36 تحديد المعلومات الالزم عرضها على الصفحة االلكترونية 

 19 8 81 35 تحديد البرامج االلكترونية الالزمة لبناء الصفحة االلكترونية

 26 11 74 32 ت االلكترونيةمصاريف صياغة النصوص القانونية والشروط الواجب توافرها في الصفحا

 19 8 81 35 تي يمكن تنفيذها من خالل الصفحة االلكترونيةلتحديد المهام ا

 26 11 74 32 )من خالل جهات خارجية أومن خالل موظفي الشركة(تحديد كيفية تنفيذ الصفحة االلكترونية 

 30 13 70 30 تحديد االجهزة الالزمة

  
 )5(الجدول رقم 

  .يف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية المرتبطة بمرحلة البدء وتطوير البنية التحتيةمعالجة المصار 

 انــالبي
مصاريف 

 ايرادية

نسبة ال

 مئويةال

مصاريف 

 رأسمالية

نسبة ال

 مئويةال

 %77 33 %23 10 شراء البرمجيات

 html 17 40 26 60تحويل البيانات إلى صيغة 

 51 22 49 21 رونيااللكت االسمالحصول على 

 91 39 9 4 وغيرها (server) من حواسيب و hardwareشراء وتطوير االجهزة المادية 

 multimedia 9 21 34 79شراء وتطوير الوسائل المتعددة 

 server 29 67 14 33تطبيقات الـ دفعات الطرف الثالث مقابل خدمات االتصال االلكتروني أو

 33 14 67 29 وتطبيقاتهااختبار الصفحة االلكترونية 

  )6(جدول رقم ال
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  المرتبطة بمرحلة اضافة تصاميم  معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية
  .وتطوير المحتويات

  اتــنفق
مصاريف 

  ايرادية

نسبة ال

  مئويةال

مصاريف 

  رأسمالية

نسبة ال

  مئويةال

  %35  15  %65  28  إضافة التصاميم والصور المختلفة

  35  15  65  28  تطوير المحتويات

  40  17  60  26  تصاميم وتطوير محتويات ترتبط بالسلع والخدمات المقدمة

  
  )7(الجدول رقم 

  .المرتبطة بمرحلة التشغيل معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية

  انــالبي
مصاريف 

  ايرادية

نسبة ال

  مئويةال

مصاريف 

  رأسمالية

نسبة ال

  مئويةال

  %12  5  %88  38  .تدريب القائمين على تشغيل الصفحات االلكترونية

  Internet search engines  33  77  10  23تسجيل الصفحة االلكترونية مع أدوات بحث اإلنترنت 

  21  9  79  34  تطوير الصور االلكترونية على الصفحات

  creating new links .  33  77  10  23ربط الموقع بصفحات أخرى 

  the existing link 35  81  8  19ادارة وصيانة الربط الموجود 

  26  11  74  32  حماية الموقع امنيا

  backups  33  77  10  23تجهيز نسخ احتياطية 

  
  التكاليف المرتبطة بمرحلة التشغيل 4- 9-2

فيما يتعلق بتكاليف هذه المرحلة فقد أوصى معيار 
جميع النفقات المرتبطة ن تعتبر بأ 38المحاسبة الدولي رقم 

بمرحلة التشغيل نفقات إيرادية وهذا أيضا ينطبق على جميع 
الشركات بصرف النظر عن الهدف من إنشاء المواقع 

النتائج كما هي واردة في الجدول  استعراضولدى . االلكترونية
يتبين أن الغالبية العظمى من أفراد العينة وبنسبة ال ) 7(رقم 

تعتبر نفقات التشغيل المرتبطة ببناء  بالمتوسط% 77تقل عن 
الصفحة اإللكترونية نفقات إيرادية وهي بذلك تتفق مع ما 

 لكن هناك ما نسبتهو . أوصى به المعيار المحاسبي الدولي
تعالج هذه النفقات كمصاريف  بالمتوسط من الشركات% 23

  .38الدولي رقم  المحاسبةوهو ما يخالف معيار  رأسمالية
  
  مصاريف بناء وتطوير الصفحات اإللكترونية  طفاءإ 5- 9-2

الصفحات اقترح الباحثان أن يتم إطفاء نفقات بناء وتطوير 
وخمس سنوات بين ثالث  تتراوحاإللكترونية المرسملة على فترة 

الصفحات اإللكترونية تعتمد على تكنولوجيا سريعة  ألنسنوات 
 اً ك تفاوتمن خالل استطالع الواقع العملي تبين ان هنا. التطور
الشركات من حيث المدة التي تستخدمها إلطفاء هذه  لدى

إن معظم ف) 8(جدول رقم الوكما هو موضح في  ،النفقات
الشركات تستخدم الفترة التي اقترحها الباحثان في اإلطار 

  . النظري من هذه الدراسة
وإلبراز مدى تفاوت الشركات في درجة االلتزام بتطبيق 

تحليًال  فقد أجرى الباحثان 38 ملي رقمعيار المحاسبة الدو 
إضافيًا تبعًا لخصائص معينة مثل القطاع الذي تنتمي إليه 

  .ربحية الشركة ىمستو  حجم الشركة، أو الشركة، أو
  )8(الجدول رقم 

المدة المستخدمة في إطفاء النفقات المرسملة المتعلقة ببناء 
  .وتطوير الصفحات اإللكترونية
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عدد   ات اإلطفاءالمدة المستخدمة لغاي

  الشركات

  5  تعتبر جميع النفقات إيرادية

  3  سنتان

  29  الى خمس سنواتسنوات من ثالث 

  6  أكثر من خمس سنوات

  
هل تختلف الشركات التي شملتها الدراسة في مدى  ،فمثالً 

الخاص  38االلتزام بنص معيار المحاسبة الدولي رقم 
ع الذي تنتمي ف القطابالصفحات االلكترونية وذلك باختال

  اليه؟
هذا السؤال فقد تم استخدام تحليل التباين  نولإلجابة ع

(ANOVA) إحصائي المعلمي  واختبار (Kruskal-Wallis Test) 
. وذلك للتأكد من ان النتائج ال تتأثر بنوع التحليل المستخدم

جدول الباإلضافة الى التكرارات تم إيرادها في  االختباريننتائج 
وجد أية فروقات تا هو واضح في الجدول فإنه ال ، وكم)9(رقم 

بالمعيار المحاسبي  االلتزامإحصائية بين القطاعات في مدى 
لكل من  .Sig، حيث يالحظ ان مستوى المعنوية 38الدولي رقم 

T وZ  وهذا يدل على عدم % 5زيد عن يولجميع البنود كان
ام القطاعات فيما يخص االلتز  وجود اختالف بين الشركات أو

  .38ص معيار المحاسبة الدولي رقم بن
  

 االلتزامهل تختلف الشركات في مدى  ،والسؤال اآلخر
الخاص بالصفحات  38بنص معيار المحاسبة الدولي رقم 
  ؟االلكترونية وذلك باختالف حجمها

هذا السؤال فقد تم تقسيم أفراد العينة الى  نولالجابة ع
ان الشركات التي مجموعتين تبعا لحجم إجمالي األصول حيث 

يقل حجم إجمالي أصولها عن الوسيط قد تم تجميعها ضمن 
وباقي الشركات كانت ضمن المجموعة رقم  1المجموعة رقم 

فإن هنالك بعض ) 10(كما هو مالحظ من الجدول رقم و . 2
الفروقات بين المجموعتين من ناحية التعامل مع مصاريف بناء 

اذا كانت هذه ما  باروالخت. وتطوير الصفحات اإللكترونية
المعلمي  واختبار T اختبارالفروقات إحصائية فقد تم استخدام 

(Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) Test) . بشكل عام بينت
ن الشركات ا) 10(الواردة ضمن الجدول رقم  االختباريننتائج 

 38ال تختلف في مدى االلتزام بنص معيار المحاسبة الدولي 
كترونية مع اختالف احجامها وبالتالي الخاص بالصفحات االل

فإن حجم الشركة ال يؤثر في اختيار طريقة معالجة النفقات 
  .المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية

هل تختلف الشركات في مدى االلتزام بنص معيار  ،وأيضا
الخاص بالصفحات االلكترونية  38المحاسبة الدولي رقم 

  ؟الشركة وذلك باختالف مستوى ربحية
هذا السؤال فقد تم تقسيم عينة الدراسة  نولغايات اإلجابة ع

الى مجموعتين حسب مستوى نسبة صافي الربح الى صافي 
الشركات التي يقل حجم النسبة فيها عن الوسيط تم . المبيعات

الشركات كانت ضمن وباقي  1تجميعها ضمن المجموعة رقم 
 T اختبار ، ومن خالل مالحظة نتائج2المجموعة رقم 

الواردة في  (Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) Test)واختبار
 Zو Tلكل من  .Sigكان مستوى المعنوية ) 11(الجدول رقم 

لذا يمكن القول إن الشركات ال  ،%5ولمعظم البنود يزيد عن 
تتفاوت فيما بينها فيما يتعلق بمعالجة النفقات المرتبطة ببناء 

ستثناء اتبعا لمستوى ربحيتها، ب وتطوير الصفحات اإللكترونية
بعض النفقات التي تحدث ضمن مرحلة البدء وتطوير البنية 

فمن خالل الجدول المشار اليه يمكن مالحظة ان . التحتية
الواقعة ضمن (لها مستوى ارباح عال نسبيا  التيالشركات 

تعتبر نفقات شراء البرمجيات، ونفقات تحويل ) المجموعة الثانية
 االسم، ونفقات الحصول على  htmlلى صيغة البيانات ا

اإللكتروني نفقات رأسمالية في حين ان الشركات الواقعة ضمن 
  .المجموعة األولى تعتبرها إيرادية

الشركات التي لديها حجم أصول اقل من وسيط إجمالي 
في حين ان الشركات ، 1كانت ضمن المجموعة رقم  األصول

 كانت ضمنسيط التي كان حجم اصولها اكبر من الو 
  .2المجموعة رقم 
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  )10(الجدول رقم 
 .ختيار طريقة معالجة النفقات المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونيةاحجم الشركة على ختالف اأثر 



،א א א   2006، 1، العدد 2المجّلد  א

 

- 57  -  

   Sig. Z-MWW Sig. T  2مجموعة رقم ال  1مجموعة رقم ال

  المرتبطة بمرحلة التخطيط معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية  ايرادية  رأسماليه  ايرادية  رأسماليه

  )توضيح الغاية من انشاء الصفحة االلكترونية( صياغة االهداف 0.70- 0.49  0.70- 0.48 17  5  18  3
  الخطةوضع مشروع  0.70- 0.49 0.70- 0.48  17  5  18  3
  تحديد المعلومات الالزم عرضها على الصفحة االلكترونية 1.17- 0.25 1.16- 0.25  17  5  19  2
  تحديد البرامج االلكترونية الالزمة لبناء الصفحة االلكترونية 0.70- 0.49 0.70- 0.48  17  5  18  3

4  17  7  15  0.34 -0.95 0.35 -0.95 
واجب توافرها في مصاريف صياغة النصوص القانونية والشروط ال

  الصفحات االلكترونية
  تي يمكن تنفيذها من خالل الصفحة االلكترونيةلتحديد المهام ا 0.70- 0.49 0.70- 0.48  17  5  18  3

4  17  7  15  0.34 -0.95 0.35 -0.95 
من خالل جهات خارجية (تحديد كيفية تنفيذ الصفحة االلكترونية 

  )الشركة يأومن خالل موظف
  تحديد االجهزة الالزمة 0.89- 0.38 0.89- 0.38  14  8  16  5

  المرتبطة بمرحلة البدء وتطوير البنية التحتية معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية
  شراء البرمجيات 0.39- 0.70 0.69- 0.49  4  18  6  15
  htmlتحويل البيانات إلى صيغة  1.05- 0.30 1.05- 0.30  7  15  10  11
  .االلكتروني االسمالحصول على  2.38- 0.02 2.26- 0.02  7  15  14  7

19  2  20  2  1.00 0.00 0.73 0.34 
ق ـمــــن حواســــيب وملــــ hardwareشــــراء وتطــــوير االجهــــزة الماديــــة 

server وغيرها  
  multimediaشراء وتطوير الوسائل المتعددة  0.44- 0.66 0.45- 0.65  4  18  5  16

6  15  8  14  0.59 -0.54 0.60 -0.53 
 دفعـــــات الطـــــرف الثالـــــث مقابـــــل خـــــدمات االتصـــــال االلكترونـــــي أو

 serverـتطبيقات ال
  اختبار الصفحة االلكترونية وتطبيقاتها 2.66- 0.01 2.47- 0.01  11  11  18  3

  المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات االلكترونية المرتبطة بمرحلة اضافة تصاميم وتطوير المحتوياتمعالجة 
  إضافة التصاميم والصور المختلفة 0.84- 0.41 0.84- 0.40  13  9  15  6
  تطوير المحتويات 0.49- 0.63 0.61- 0.54  13  9  15  6
  تصاميم وتطوير محتويات ترتبط بالسلع والخدمات المقدمة 0.80- 0.43 0.80- 0.42  12  10  14  7

  ة المرتبطة بمرحلة التشغيلمعالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات االلكتروني
  تدريب القائمين على تشغيل الصفحات االلكترونية 0.41- 0.68 0.42- 0.68 19  3  19  2

5  16  5  17  0.93 -0.08 0.94 0.08 
 Internetتسجيل الصفحة االلكترونية مع أدوات بحث اإلنترنت 

search engines 
  كترونية على الصفحاتتطوير الصور االل  0.29- 0.77 0.29- 0.77  17  5  17  4
  creating new linksربط الموقع بصفحات أخرى  1.37- 0.18 1.34- 0.18  15  7  18  3
 the existing linkادارة وصيانة الربط الموجود  0.70- 0.49 0.70- 0.48  17  5  18  3
  حماية الموقع امنيا 0.43 0.67 0.43- 0.66  17  5  15  6
 backupsتجهيز نسخ احتياطية  1.52 0.14 1.51- 0.13  19  3  14  7

  )11(جدول رقم ال
  .طريقة معالجة النفقات المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات االلكترونية اختيارربحية الشركة على  اختالفأثر 

   Sig. Z-MWW Sig. T  2المجموعة رقم   1المجموعة رقم 
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  ء وتطوير الصفحات االلكترونية المرتبطة بمرحلة التخطيطمعالجة المصاريف المتعلقة ببنا  ايرادية  ةرأسمالي  ايرادية  ةرأسمالي
  )توضيح الغاية من انشاء الصفحة االلكترونية(صياغة االهداف  0.98- 0.34 0.99- 0.32  15  5  20  3
  وضع مشروع الخطة 0.21- 0.83 0.22- 0.83  16  4  19  4
  ى الصفحة االلكترونيةتحديد المعلومات الالزم عرضها عل 0.60- 0.55 0.61- 0.54  16  4  20  3
  تحديد البرامج االلكترونية الالزمة لبناء الصفحة االلكترونية 0.98- 0.34 0.99- 0.32  15  5  20  3
مصــاريف صــياغة النصــوص القانونيــة والشــروط الواجــب توافرهــا  0.08 0.94 0.08- 0.94  15  5  17  6

  في الصفحات االلكترونية
  تي يمكن تنفيذها من خالل الصفحة االلكترونيةلديد المهام اتح 0.21- 0.83 0.22- 0.83  16  4  19  4
مـن خـالل جهـات خارجيـة (تحديد كيفية تنفيذ الصفحة االلكترونية  0.60- 0.55 0.61- 0.54  14  6  18  5

 )أومن خالل موظفي الشركة
  تحديد االجهزة الالزمة 0.69 0.49 0.69- 0.49  15  5  15  8

  المرتبطة بمرحلة البدء وتطوير البنية التحتية وتطوير الصفحات اإللكترونية معالجة المصاريف المتعلقة ببناء
  شراء البرمجيات 2.09- 0.04 1.92- 0.05  2  18  8  15
  htmlتحويل البيانات إلى صيغة  2.61- 0.01 2.41- 0.02  4  16  13  10
  سم االلكترونياالالحصول على  3.19- 0.00 2.88- 0.00  5  15  16  7

21  2  18  2  0.92 -0.10 0.80 -0.26 
 serverمـــن حواســـيب و hardwareشـــراء وتطـــوير االجهـــزة الماديـــة 

  وغيرها
  multimediaشراء وتطوير الوسائل المتعددة  0.89- 0.38 0.88- 0.38  3  17  6  17

6  17  8  12  0.34 -0.96 0.35 -0.95 
دفعـــــات الطـــــرف الثالـــــث مقابـــــل خـــــدمات االتصـــــال االلكترونـــــي 

  server ـأوتطبيقات ال
  انشاء ربط للموقع بمواقع اخرى 0.95- 0.35 0.96- 0.34  12  8  17  6
  اختبار الصفحة االلكترونية وتطبيقاتها 1.61- 0.11 1.60- 0.11  11  9  18  5

  المرتبطة بمرحلة اضافة تصاميم وتطوير المحتويات معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية
  إضافة التصاميم والصور المختلفة 1.28- 0.21 1.28- 0.20  11  9  17  6
 تطوير المحتويات 0.87- 0.39 0.81- 0.42  12  8  16  7
  تصاميم وتطوير محتويات ترتبط بالسلع والخدمات المقدمة 0.67- 0.51 0.68- 0.50  11  9  15  8

  ة التشغيلالمرتبطة بمرحل معالجة المصاريف المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية
  تدريب القائمين على تشغيل الصفحات االلكترونية 0.62- 0.54 0.64- 0.52  17  3  21  2

3  20  7  13  0.09 -1.68 0.10 -1.68 
 Internetتســجيل الصــفحة االلكترونيــة مــع أدوات بحــث اإلنترنــت 

search engines 
  فحاتتطوير الصور االلكترونية على الص 0.59- 0.56 0.60- 0.55  15  5  19  4
  creating new linksربط الموقع بصفحات أخرى  0.25- 0.81 0.25- 0.80  15  5  18  5
 the existing linkادارة وصيانة الربط الموجود  0.56 0.58 0.56- 0.58  17  3  18  5
  حماية الموقع امنيا 0.60- 0.55 0.61- 0.54  14  6  18  5
  backupsاطية تجهيز نسخ احتي 0.95- 0.35 0.96- 0.33  14  6  19  4

اكبر من الوسيط  رباحهاامستوى صافي في حين ان الشركات التي كان  1اقل من الوسيط كانت ضمن المجموعة رقم مستوى صافي ارباحها لشركات التي ا*
  .2المجموعة رقم  كانت ضمن

  
  

  اتـج والتوصيـلنتائا -10

  
جة تكاليف بناء وتطوير الصفحات لتناولت هذه الدراسة معا

فمن الناحية النظرية . كترونية من الناحية النظرية والعمليةاإلل
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بينت هذه الدراسة أنه ال يوجد معيار محاسبي دولي مستقل 
يتناول معالجة النفقات المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات 

وأن ما يخص هذا الموضوع قد ذكر في المعيار  ،اإللكترونية
تم تلخيص و ار لقد تم تحليل ما جاء في هذا المعي .38رقم 

ها ضعالمعالجة المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات االلكترونية وو 
به عند معالجة نفقات  االستداللجدول واضح يمكن  ضمن

اإلشارة أيضا الى  توتم. كترونيةاإللصفحات البناء وتطوير 
وقبل  38بشكل صريح ضمن المعيار رقم ضرورة ان يذكر و 

معالجة النفقات يجب  التصنيف المرحلي للتكاليف انه عند
فإذا كان  ،التفرقة بين الغاية من بناء الصفحة اإللكترونية

كما هو الحال لدى معظم الشركات  –فقط  اعالمياالهدف 
أما إذا كان . يجب ان تعتبر جميع النفقات إيراديةف - األردنية

عبر  إتمام صفقات للمستهلكين أو الهدف تقديم خدمات
تباع ما جاء في المعيار المحاسبي ا اإلنترنت فهنا يجب أن يتم

حسب  ةورأسمالي ةوتصنيف النفقات إلى إيرادي 38رقـم  الدولي
  .المراحل المختلفة

من هذه الدراسة فقد هدف الى التعرف  يأما الجزء العمل
الخاص  38على واقع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

في  بمعالجة تكاليف بناء وتطوير الصفحات اإللكترونية
 .العامة والمدرجة في السوق المالي الشركات األردنية المساهمة

من خالل نتائج التحليل الميداني يمكن القول بشكل عام ان و 
عدم التطبيق للمعيار المحاسبي الدولي أشكال من  شكالً هنالك 

. المتعلق بمعالجة تكاليف بناء وتطوير الصفحات اإللكترونية
د التمعن في النتائج السابقة، ان هذا األمر يبدو واضحا عن

 المتعلقة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونيةف يفمثال المصار 
المرتبطة بمرحلتي البدء وتطوير البنية التحتية وٕاضافة تصاميم 

 ردنيةاألالشركات  بعض وتطوير المحتويات عولجت من قبل
وعولجت من قبل البعض الى المعيار المحاسبي الدولي  استنادا
لوحظ أن هناك العديد من  فقد ،ر بما يخالف نص المعياراآلخ

عتبرت مصاريف رأسمالية من قبل معظم أفراد االمصاريف قد 
فقط للتعريف  ةتستخدم مواقعها االلكتروني العينة رغم انها

  .خدماتها اإلعالن عن منتجاتها أو إلعالم أوابنفسها و 
قد تبين من خالل اختبار بعض خصائص الشركات مثل و 

القطاع الصناعي الذي تنتمي اليه الشركة وحجم الشركة 

وربحيتها ان مثل هذه العناصر ال تؤثر في اختيار طريقة 
  .معالجة النفقات المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات اإللكترونية

  :تلخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية يمكنو 
تطبيق بمن قبل الشركات األردنية  تام لتزاماال يوجد  .1

) 38(م ـفي المعيار المحاسبي الدولي رق الواردلجزء ا
تبطة ببناء الصفحات المتعلق بمعالجة المصاريف المر 

 .اإللكترونية
الماليين في الشركات  المديرينيعتقد الباحثان أن  .2

بكيفية المعالجة المحاسبية ال يلمون المساهمه األردنية 
مراحل لتكاليف بناء وتطوير الصفحات االلكترونية حسب ال
 .المختلفة وحسب الهدف من تطوير هذه الصفحات

الشركات  هنالك تفاوت في درجة التطبيق بينليس  .3
 القطاعات الختالفاألردنية الواردة في العينة تبعا 

حجم  بورصة عمان لالوراق المالية، أوفي  االقتصادية
 .مستوى ربحية الشركة الشركة، أو

سنوات  5لى اسنوات  3منتمتد تستخدم الشركات فترة  .4
وتطوير الصفحات إلطفاء النفقات المرسملة المتعلقة ببناء 

 .اإللكترونية
  :بناء على النتائج السابقة فإن توصيات الدراسة كما يلي

لتزام بالمعايير االعدم تبرير حتماالت اإن من  .1
المحاسبية عند معالجة نفقات بناء وتطوير الصفحات 

مستقل يوضح  اإللكترونية عدم وجود معيار محاسبي
األمور المتعلقة بهذه النفقات، فلذا يوصي الباحثان بأن يتم 
 إصدار نشرة توضيحية ومفصلة من قبل الجهات المختصة
مثل الجهات المهنية األردنية كجمعية المحاسبين القانونيين 

باعها عند اتالطريقة الواجب  األردنيين هدفها توضيح
 .التعامل مع هذه النفقات

سة بأن يتم عقد ورشة عمل متخصصة توصي الدرا .2
الماليين في الشركات المساهمة العامة هدفها  للمسؤولين

توضيح كيفية معالجة النفقات المرتبطة ببناء وتطوير 
الصفحات اإللكترونية بما يتفق مع ما جاء في المعايير 

 . المحاسبية
ضرورة توعية مدققي الحسابات بالدراسة  يتوص .3

 الخاص ببناء 38دولي رقم ضمون نص المعيار البم
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وتطوير الصفحات االلكترونية حيث أن المخالفات في 
المعالجات المحاسبية في الشركات المساهمة العامة تقع 

وقد تؤثر  ،أيضا ضمن دائرة مسؤولية مدقق الحسابات
 .بشكل مادي على مصداقية القوائم المالية

 اجراء ابحاث مستقبلية يقترح الباحثان دراسة ألغراض .4

مدى ادراك المحاسبين القانونيين لكيفية معالجة النفقات 
المرتبطة ببناء وتطوير الصفحات االلكترونية لما في ذلك 

المخالفات من اثر في الوصول لتوصيات تساهم في تقليل 
  .في المعالجات المحاسبية في الشركات المساهمة العامة
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Husam Aldeen Khaddash, and Ali Al-Attar* 

 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the accounting treatments for the costs of building and developing a website. 
Websites are used for a wide variety of business purposes, including promotion and advertising of products and 
services; taking orders for products or services. Many companies incur significant costs in developing such 
websites, so the question is how it should be treated? The theoretical framework of this study is based on the 
International Accounting Standard (38), and on the ideas of some other writers as well as our own ideas. The 
study also aimed to explore the current practice regarding this issue in the Jordanian shareholding companies, 43 
companies have been included. The results show that there is no compliance with the IAS no. 38 and that no 
different practices exist in the different sectors of Amman Stock Exchange. Finally, the study finished with some 
recommendations that might lead to a good practice for the accounting treatments of website costs and to be more 
consistent with the IASs. 

KEYWORDS: Websites, IAS, Capital Expenditures. 
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