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الملخص
الدرسيية إليى قييياس أاير االلتي ام بمبيدأ االعتيرا ،بيياإليراد عليى مشييكأت قيياس مصييادر
هيدفت هيذه ا
الدخل في الينوات الفضاشية العربية ولتحييق هد ،الدراسة قام الباحث بإتباع المنلج الوصفي في عرض
البيانات والمنلج التحليلي في تحليل نتاشج الدراسة.
تكييون مجتمييع الد ارسيية ميين جميييع الين يوات الفض ياشية العربييية التابعيية لاأا ية أقمييار ص يناعية (عييرب
سات ونايل سات ونورسات) والبالغ عددها  716قناة أما عينة الدراسة فبلغت 211قناة فضاشية تابعة
لليمر الصناعي نورسات وكانت وحدة المعاينة من أفراد اإلدارة الماليية التابعية للينيوات الفضياشية العربيية
عينيية الد ارسيية و و ع الباحييث أداة الد ارسيية علييى أف يراد عينيية الد ارسيية إذ جييرى تو يييع ( )211إسييتبانة علييى
اإلدارة المالي يية ف ييي اليني يوات الفض يياشية العربي يية وج ييرى اس ييترداد ( )181إس ييتبانة وج ييرى اس ييتبعاد ()11
إس ي ييتبانات لع ي ييدم ص ي ييأحيتلا للتحلي ي ييل لتبل ي ييغ العين ي يية( )171ف ي ييرداً إذ خض ي ييعت كاملل ي ييا لعملي ي يية التحليي ي يل
اإلحصاشي.
استخدم برنامج  SPSSلتحليل بيانات أداة الدراسة وتم التوصل إلى عدد من النتاشج أهملا أن
أار لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية
هناك اً
العربية ووجد أن الينوات الفضاشية العربية تلت م بعملية التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة
من دخللا

و انحصر األار بشكل أساس على عدم وجود إدارة مالية على دراية جيدة بطرق اليياس و

االعترا ،باإلي ارد المتولدة من دخللا .
وقد أوصى الباحث بييام الينوات الفضاشية العربية على توفير كادر محاسبي ومالي ك،ء
ومؤهل قادر وعلى دراية جيدة بطرق اليياس و االعترا ،باإلي ارد المتولد من الدخل في الينوات الفضاشية
العربية.

ل

Abstract
This study aimed to measure the impact of compliance of revenue
recognition principle on the problems of measuring income resources in Arab
satellite channels, and to achieve the objectives of the study . The researcher
followed the descriptive approach in the presentation of the data , and the
analytical approach in the analysis of the study results .
The study population consisted of all Arab satellite channels of the three
satellites (Arabsat and Nilesat , and Noorsat ) with a total of 716 channels ,
while the study sample totaled 200 satellite channels belonging to the Noorsat
satellite and the study sampling unit members of the financial staff of the Arab
satellite channels of the study sample . The researcher distributed the study tool
on the study sample, to which distributed ( 200 ) questionnaire forms on the
financial departments in the Arab satellite channels , ( 180 ) questionnaires were
retrieved ,and (10) questionnaires were excluded because they were invalid for
the analysis , the total number of ( 170 ) questionnaires were suitable for the
analysis , as the entry of the process subjected to statistical analysis.
The SPSS program was used for data analysis tool of the study, and the
researcher reached a number of important results ; that there was impact of
compliance of revenue recognition principle on the problems of measuring
income resources in Arab satellite channels, and was found that the Arab
satellite channels did make sure of compliance to the process of the future
economic benefit and earned income , and mainly to the impact of the lack of
financial staff well-versed in ways of measuring and recognizing the revenue of
earned.
The researcher recommended the Arab satellite channels to have in
accounting and financial departments an efficient ;capable and qualified staff
well-versed in ways of measuring and recognizing the revenue of earned in the
Arab satellite channels.
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الفصل األول
اإلطار العام للدرسة
 1-1مقدمة الدراسة:
شلد العالم في اآلونة األخيرة نلضة وتطو اًر كبي اًر في مجالي االتصاالت الفضاشية واإللكترونية
فأصبحت األحداث السياسية واألدبية والفكرية والعلمية الكبرى تجرى على مرأى ومسمع من شعوب
العالم

ما أسلم ذلك في تحويل العالم إلى قرية إلكترونية صغيرة

وأدى هذا التطور إلى انتشار واسع

للينوات الفضاشية العربية بما يتماشى مع االحتياجات والرغبات المت ايدة لجملور المستللكين العرب فيد
بلغ عدد تلك الينوات الفضاشية حتى تاريخه سبعماشة وست عشرة قناة فضاشية عربية (موقع مجموعة
المرشدين العرب  .)2113وتستخدم الينوات العربية سبعة عشر قم اًر اصطناعيا للبث الفضاشي وفي
ميدمتلا األقمار االصطناعية العربية  :عربسات ونايلسات ونورسات لتغطية كامل الكرة األرضية
(مجلة اتحاد اإلذاعات الدول العربية  2112ن.)128
المعلنين مما
وقد نتج عن تعدد الينوات الفضاشية إلى يادة المنافسة فيما بينلا لكسب الجماهير و ُ
أدى إلى ظلور برامج متلف ة وقنوات فضاشية جديدة تسعى جميعلا إلى جذب الجماهير على اختأ،
المستويات ومن ام المعلنين ويعتمد دخل هذه الينوات على خمسة مصادر أساسية ( الرساشل اليصيرة
عبر قنوات االتصال " "SMSواالتصاالت اللاتفية وااللكترونية والدعاية واإلعأن ورعاية البرامج
التلف يونية فضأً عن إيرادات التشفير للينوات المشفرة ).
ويعد قياس الدخل المحاسبي هدفاً أساسياً لدى جميع المنشآت الربحية؛ وذلك لتلبية حاجات
متخذي الي اررات بشكل عام ولبيان نتاشج األعمال ألصحاب المنشأة بشكل خان .ويستند قياس الدخل
المحاسبي على مبادئ محاسبية ميبولة عموماً ومنلا مبدأ االعترا ،باإليراد .وبناء على هذه الحييية

2

تبلورت فكرة هذه الدراسة التي ترتك على قياس أار االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت
قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية.
مدير مالياً لشركة نورسات ذ.م.م .لأتصاالت الفضاشية
واستناداً إلى طبيعة عمل الباحث
اً
والمسؤولة عن اشتراك ما ي يد على(  )171قناة فضاشية عربية

وهي االث مشغل قمر صناعي

ومؤجر للينوات الفضاشية في العالم العربي فيد جرى التواصل مع اإلدارة المالية التابعة لكل قناة من تلك
الينوات الفضاشية العربية والتي تشكل عينة جيدة لمجتمع الينوات الفضاشية العربية.

 2-1مشكلة الدراسة وعناصرها:
يعتبر مبدأ االعترا ،باإليراد من المبادئ المحاسبية الدولية المتعار ،عليلا والميبولة قبوالً عاماً
والذي يؤدي إلى سأمة وصحة تطبيق كل من مبدأ الميابلة والفرضية الدورية

وطبيا لمبدأ االعترا،

باإليراد  Revenue Recognition Principleفإنه يجري االعترا ،باإليراد عندما( :أ) يتحيق أو
يكون قابأً للتحيق و(ب) عند اكتسابه وهنالك ما يشير إلى وجود شكل من أشكال العأقة بين
مشكأت قياس مصادر الدخل وعملية االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد(كركاشه  2112ن.)47.
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من حيييية وجوب الت ام جميع المنشأت اللادفة للربو بتطبيق مبدأ
اإلعترا ،باإليراد والذي قد يولد لديلا مشاكل محاسبية في قياس مصادر دخللا  .مع العلم بأن مبدأ
االعترا ،باإليراد يعد أحد المبادئ األربعة الجوهرية في دستور المحاسبة الممال باإلطار المفاهيمي
للمحاسبة المالية لذلك فإن الغرض من الدراسة بيان أار االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت
قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية.
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أسئلة الدراسة:
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين الرشيسين وهما :
السؤال الرشيسي األول  :هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد ( قابلية اإليراد
للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد )على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات

الفضاشية العربية ؟
ويتفرع من هذا السؤال الرشيسي األسشلة الفرعية التالية:
 )1هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر
الدخل المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات اإلتصال " "SMSفي الينوات الفضاشية العربية؟
 )2هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل
المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية في الينوات الفضاشية العربية ؟
 )3هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل
المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية ؟
 )4هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل
المتولد من رعاية البرامج التلف يونية في الينوات الفضاشية العربية ؟
 )5هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل
المتولد من تشفير الينوات الفضاشية؟
السؤال الرشيسي الااني :هل هنالك فروق ذات داللة إحصاشية في أار االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد
( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر الدخل

تع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية العربية؟
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 3 -1فرضيات الدراسة :
حاول الباحث اختبار الفرضيات األتية :
الفرضية الرئيسية االولى :Ho1
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05لألت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر

الدخل في الينوات الفضاشية العربية.
وينبثق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
: Ho1-1)1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05لألت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر

الدخل المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات اإلتصال في الينوات الفضاشية العربية.
: Ho1-2)2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05لألت ام بمبدأ
االعترا (،قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر
الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية في الينوات الفضاشية العربية.
: Ho1-3)3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05لألت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر

الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية.
: Ho1-4)4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05لألت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد ( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد )على مشكأت قياس مصادر

الدخل المتولد من رعاية البرامج التلف يونية في الينوات الفضاشية العربية.
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)5

: Ho1-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05لاللتزام بمبدأ

االعتراف باإليراد ( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد االكتساب النيدي لإليراد )على مشكأت قياس
مصادر الدخل المتولد من تشفير الينوات الفضاشية العربية.
الفرضية الرئيسية الثانية : Ho2
ال توجد فروق ذات داللة إحصاشية عند مستوى داللة )  ) α = 0.05ألار االلت ام بمبدأ
االعترا ،باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس

مصادر الدخل تع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية العربية.
 4 -1أنموذج الدراسة:

المتغير التابع:

المتغير المستقل :

مشكأت قياس مصادر الدخل:

االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد:

 -1قياس مصادر الدخل المتولدة من الرساشل

 -1قابلية اإليراد للتحيق.

اليصيرة عبر قنوات اإلتصال "."SMS

 -2تحيق اإليراد.

 -2قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت

 -3اإلكتساب النقدي لإليراد.

اللاتفية واإللكترونية.

 -3قياس الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن.
 -4قياس الدخل المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية.

 -5قياس الدخل المتولد من تشفير الينوات
الفضاشية.
المتغير المعدل:
التوزيع اإلقليمي للقنوات الفضائية في الوطن العربي
الشكل ( )1-1أنموذج الدراسة *
* المصدددر :مددن إعددداد الباح د باإلسددتناد ع ددى دراسددة ( )Dobler, and Hettich,2006ودراسددة (مووو و وسووردون
و)2111
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 5 -1التعريفات اإلجرائية:
ورد في الدراسة عدد من المصطلحات التي جرى تعريفلا والتي للا عأقة بمﻭضﻭﻉ ﺍلﺩﺭﺍسة وهي :
 )1مبودأ اإلعتوراف بوواإليراد :يييتم االعتيرا ،بياإليراد اذا تحيييق او كيان قييابأ للتحيييق أو تيم اكتسييابه .وتختليي،
عمليية توقيييت االعتيرا ،حسيب آلييية التحيييق حييث يوقييت االعتيرا ،إميا عنييد نيطيية البييع أو وفيييا لنسييب
اإلنجا أو عند االستأم النيدي.
 )2قابلية اإليراد للتحقق :وييصد به أن جميع العملييات الأ مية الكتسياب اإلييراد المتوليد مين بييع سيلعة أو
تيييديم خدميية قييد انتلييت مييا عييدا عمليتييين  :انتيييال الملكييية ميين البيياشع إلييى المشييتري وعييدم فيييدان السيييطرة
للبيياشع علييى السييلعة المباعيية أو الخدميية الميدميية .وسييو ،يييتم قييياس هييذا المتغييير فييي الين يوات الفضيياشية
العربية بوساطة أسشلة فيرات االستبانة أداة الدراسة.
 )3تحقووق االي وراد :وييصييد بييه أن جميييع العمليييات الأ ميية الكتسيياب اإلييراد المتولييد ميين بيييع سييلعة أو تيييديم
خدمة قد اكتملت .وسو ،يجري قيياس هيذا المتغيير فيي الينيوات الفضياشية العربيية بوسياطة أسيشلة فييرات
االستبانة أداة الدراسة.
 )4اال كتساب النقدي ليإيراد :وييصد به أن جميع العمليات الأ مية الكتسياب اإلييراد المتوليد مين بييع سيلعة
أو تيييديم خدميية قييد انتلييت أو علييى وشييك االنتليياء ولكيين هنيياك شييك فييي التحصيييل النيييدي .وسييو ،يييتم
قياس هذا المتغير في الينوات الفضاشية العربية بوساطة أسشلة فيرات االستبانة أداة الدراسة.
 )5قيوواس الوودخل :هييو الفييرق بييين اإلي يراد والمصييرو ،النيياتج عيين المعييامأت الكامليية واألحييداث األخييرى
(المكاسب والخساشر العرضية) و هنياك العدييد مين المشياكل التيي تحييط بعمليية قيياس اليدخل والمتعليية
بتحديد كل من اإليرادات والمصروفات التي تخن الفترة موضوع اليياس .و عملية قياس الدخل تحتيا
إلييى أدليية موضييوعية عيين كييل عنصيير ميين عناصيير اإلييرادات والمصييروفات وهييذا األميير صييعب تحيييييه



6

نتيج يية لوجيييود بعيييض المص ييروفات التيديريييية بطبيعتلي ييا كمي ييا ف ييي ال ييديون المعدومييية واإلهي ييأك
ومصييرو ،الضييمان وعليييه يعتمييد قييياس الييدخل علييى عنصيير التيييدير بمييا يتفييق و المبييادئ المحاسييبية
المتعار ،عليلا  .وسو ،يتم قياس مصادر هيذا المتغيير فيي الينيوات الفضياشية العربيية بوسياطة أسيشلة
فيرات اإلستبانة أداة الدراسة.
 )6الووودخل المتولووود مووون الرسوووائل القصووويرص عبووور قنووووات اإلتصوووال " : "SMSوه ييو ال ييدخل المت ييأتي للين يياة
التلف يوني يية الفضي يياشية نتيج يية إرسي ييال المش يياهدين للرسييياشل النص ييية عب يير قني يوات االتصي ييال م يين ه ي يواتفلم
المحمولة ويكون ذلك نتيجة اتفاق مسبق بين اليناة التلف يونية الفضاشية وشركات االتصال .وسو ،يتم
قياس هذا المتغير في الينوات الفضاشية العربية بوساطة أسشلة فيرات االستبانة أداة الدراسة.
 )7الوودخل المتولوود موون االتصوواالت الهاتفيووة واإللكترونيووة :وهييو الييدخل المتييأتي للينيياة التلف يونييية الفضيياشية
نتيجة إتصال المشاهدين بالينوات الفضاشية عبر شركات االتصال ويكون ذلك نتيجة اتفاق مسيبق بيين
الينيياة الفضيياشية وشييركات االتصييال .وسييو ،يجييرى قييياس هييذا المتغييير فييي الين يوات الفضيياشية العربييية
بوساطة أسشلة فيرات االستبانة أداة الدراسة.
 )8الودخل المتولود موون الدعايوة واإلعوالن :وهييو اليدخل المتيأتي للينياة التلف يونييية الفضياشية نتيجية قييام جليية
معينيية بيياإلعأن عيين منييتج أو خدميية أو توجيييه أو أرشيياد ميين خييأل الينيياة التلف يونييية الفضيياشية ميابييل
منفعة مادية لليناة و لليا عيدة أنيواع :نصيية أو فييديو أو غيرافيكس .وسيو ،ييتم قيياس هيذا المتغيير فيي
الينوات الفضاشية العربية بوساطة أسشلة فيرات االستبانة أداة الدراسة.
 )9الدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية :وهو الدخل المتأتي لليناة التلف يونية الفضاشية نتيجة قييام
جلة معينة برعاية البرامج التلف يونيية أو المسلسيأت ودفيع كاميل التكلفية أو جي ء منليا .وسيو ،يجيرى
قياس هذا المتغير في الينوات الفضاشية العربية بوساطة أسشلة فيرات االستبانة أداة الدراسة.
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 )11الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية  :وهو الدخل المتأتي لليناة التلف يونية الفضياشية نتيجية
دفع المشتركين لمبلغ االشتراك لمشاهدة اليناة أو الينوات المشفرة بوساطة بطاقة ممغنطة توضيع بجليا
االسيتيبال لبيث الينيوات .وسيو ،يجييرى قيياس هييذا المتغيير فيي الينيوات الفضياشية العربييية بوسياطة أسييشلة
فيرات اإلستبانة أداة الدراسة.

 6-1أهمية الدراسة :
تكميين أهمييية الد ارسيية فييي النتيياشج التييي أسييفرت عنلييا الد ارسيية وأن أهميتلييا فييي أنلييا الد ارسيية األولييى
بحسب علم الباحث التي أجريت في هذا المجيال والتيي تنياق

وتحليل أاير االلتي ام بمبيدأ االعتيرا ،بياإليراد

على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية بالوطن العربي.
وتنبييع األهمييية كييذلك ميين أهمييية هييذا اليطيياع فييي العييالم وفييي الييوطن العربي فضيأً عيين كييل ميين األهمييية
النظرية والعملية ذات الصلة ويمكن تحديد أهمية الدراسة بشكل أكار دقة بالتالي:
أوال :األهمية النظرية:
تسلم هيذه الد ارسية فيي إغنياء المكتبيات بموضيوع ليم ييتم التطيرق إلييه مسيبياً بحسيب عليم الباحيث
وبذلك تصبو انطأقة جيدة ومرجعاً ملما للدراسات الأحية ذات العأقة بكل مين مبيدأ االعتيرا ،بياإليراد
ومشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية على اختأ ،أنواعلا.
وتكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية كونلا تبحث في مشكلة الموضوع على المستوى اإلقليمي وليس عليى
المستوى المحلي مما يفتو المجال لدراسات أخرى على المستويين المحلي والعالمي.
ثانيا :األهمية العملية:
تتمال األهمية العملية فيي كيون مبيدأ االعتيرا ،بياإليراد ينيدر ضيمن المسيتوى الااليث مين اإلطيار
المفيياهيمي للمحاسييبة المالييية (مفيياهيم اليييياس واالعتيرا )،وال بييد ميين االلت ي ام بتطبييييه تماشيييا مييع األسييس
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الصييحيحة فييي النظييام المحاسييبي هييذا ميين ناحييية وضييرورة تييذليل مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل
المتولد في الينوات الفضاشية لرفع سيويتلا الماليية وجعيل بياناتليا الماليية مواوقية ومأشمية لمتخيذي اليي اررات
فيلا من ناحية أخرى.
وتكميين أهمييية الد ارسيية أيضياً فييي التوصيييات التييي أشيتيت ميين النتيياشج التييي توصييلت إليلييا الد ارسيية
فيمييا يتعلييق بيييياس اايير مبييدأ االعت يرا ،بيياإليراد علييى مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل المتولييد فييي الين يوات
الفضاشية والتي تنعكس إيجابا على هذا اليطاع الملم باالقتصاد ويحسن من مستواه.

 7-1حدود الدراسة ومحدداتها:
أجريت الدراسة وفق الحدود الدراسة األتية:
 )1الحوودود المكانيووة  :إذ جييرى اختيييار الين يوات الفضيياشية كعينيية للد ارسيية كونلييا األنسييب واألقييرب لتحييييق
هد ،الدراسة وفرضياته الرشيسة من وجلة نظر الباحث .
)2الحوودود الزمانيووة  :وييصييد بييه الوقييت الييذي أس يتغرقه الباحييث فييي إعييداد متطلبييات هييذه الد ارسيية وقد ت يم
إعداد البحث بدءاً بتحديد موضوعه وتوجيله فيي الفتيرة الممتيدة مين شيلر كيانون األول عيام  2113إليى
منتص ،عام .2114
)3الحدود العلمية  :اختصت هذه الد ارسية عليى فحينأاير االلتي ام بمبيدأ االعتيرا ،بياإليراد (قابليية اإلييراد
للتحيق تحيق اإليراد االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصيادر اليدخل( الرسياشل اليصييرة
عب يير قني يوات االتص ييال " "SMSواالتص يياالت اللاتفي يية واإللكتروني يية والدعاي يية واإلع ييأن ورعاي يية البي يرامج
التلف يونية باإلضافة إليرادات التشفير للينوات المشفرة ) في الينوات الفضاشية العربية.
)4الحوودود البشوورية  :تمال يت بوحييدة الد ارسيية حيييث حييددت ب يأفراد اإلدارة المالييية التابعيية للين يوات الفضيياشية
عينة الدراسة.
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الفصل الثاني
الدرسات السابقة
اإلطار النظري و ا

المبحث األول :اإلطار النظري
 مفهوم اإليراد. -أنواع اإليراد.

 -اإليراد التشغيلي.

 اإليراد غير التشغيلي. -المكاسب.

 -الفرق بين اإليراد والمكاسب.

 -اإلعتراف باإليراد وشروط .

 قابلية اإليراد للتحيق. -تحيق اإليراد.

 االكتساب النيدي لإليراد.توقيت االعترا ،باإليراد. مبدأ االعترا ،باإليراد. -قياس اإليراد.

 أسس وحاالت االعتراف باإليراد -أسس االعترا ،باإليراد.

 -حاالت االعترا ،باإليراد.

 -المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر"اإليراد"

 اإلفصا المحاسبي عن اإليراد في القوائم المالية المشاكل المتعلقة باإلعتراف باإليراد -القنوات الفضائية العربية.

 المبحث الثاني :الدراسات السابقة. -أوالً :الدراسات باللغة العربية

 -اانياً :الدراسات باللغة االنجلي ية

 -االااً :ما يمي الدراسة الحالية عن الدراسات السابية
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المبحث األول
اإليراد
 1-2المقدمة
تي يرتبط المحاس ييبة بمش ييروعات مس ييتمرة ف ييي العم ييل واإلنت ييا ول يييس بعملي يية تجاري يية واح ييدة .وتيس ييم
المحاسبة نشاط المشروع المستمر إلى شراشو منية يطلق عليلا فترات محاسبية وتحاول في الوقت ذاته
أن تخصن لكل فترة محاسبية إيراداتلا ومصاريفلا .وتتمال اإليرادات في تدفيات نيدية داخلة أو في نمو
أصول الوحدة المحاسبية أو في الوفاء بالت اماتليا أو كيل منليا مين خيأل اإلنتيا وتسيليم السيلع أو تييديم
الخدمات أو أي نشاط اقتصيادي آخير يمايل العملييات الرشيسيية للوحيدة خيأل فتيرة معينية إذ يعتير ،بيإيراد
الفتي يرة المالي يية عل ييى نح ييو مس ييتيل ا ييم تي يياس المص ييروفات بل ييا بغ ييرض تحدي ييد مي ييدار ال ييدخل خ ييأل الفتي يرة
المحاسبية (قرطالي  2119ن ط).
وتعتبيير المحاسييبة علييم يسييتند علييى مبييادئ وقواعييد وفييروض(مفيياهيم) وتعييد الي يواشم المالييية وفييق
أعييرا ،ومب ييادئ متع ييار ،عليل ييا وميبول يية قبي يوالً عامي ياً م يين الممارس ييين لملن يية المحاس ييبة وتغط ييي المب ييادئ
المحاسبية المتعار ،عليلا مجاالت واسعة في العملية المحاسبية كما في الشكل األتي:
فرضيات Assumptions

مبادئ Principles

 -الوحدة االقتصادية Economic Entity

 -التكلفة التاريخية Historical Cost

 -وحدة النيد Monetary Unit

 -الميابلة Matching

 االستم اررية Going Concern -الدورية Periodicity

 االعترا ،باإليراد Revenue Recognition -اإلفصاح التام (الكامل) Full Disclosure

الشكل ( )1-2المبادئ والفرضيات المحاسبية *
* المصدر :أصول المحاسبة (سنقرطو،2110ص)31
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 1-1-2مفهوم اإليراد

تعيير ،لجنيية المصييطلحات المحاسييبية  AICPAاإلي يراد :بأنييه بيييع السييلع وتيييديم الخييدمات ويييتم

قياسلا وفق ما يتحمله العمأء نظير تلك السلع والخدمات.
وتعر ،هيشية المبيادئ المحاسيبية  AICPAاإلييراد بأنيه ال ييادة اإلجماليية فيي األصيول أو الينين
اإلجمالي في الخصوم الناتجة عن الييام بنشاط موجه لتحييق األرباح ويجرى قياسلا طبياً . GAAP
بينما يعر ،اإليراد مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية  FASBاإليرادات عليى أنليا تيدفيات داخلية
إلييى الوحييدة أو أي يييادة فييي أصييوللا أو تسييديد اللت اماتل يا أو كليلمييا مع ياً والتييي تنشييأ خييأل الييدورة عيين
إنتا السلع أو بيعلا وتأدية الخدمات أو أية أنشطة أخرى ناجمة عن األعمال الرشيسة المعتادة والمستمرة.
ويعر ،اإليراد كما ورد في بيان مجليس معيايير المحاسيبة الماليية األمريكيية FASBرقيم  : 6بأنيه
عب ييارة ع يين ت ييدفيات لل ييداخل أو إض ييافات أخ ييرى ألص ييول منش ييأ م ييا أو تس ييديد اللت اماتل ييا ( أو مي ي يج م يين
االانييين) نيياتج عيين تسييليم أو إنتييا السييلع وتيييديم الخييدمات أو أييية نشيياطات أخييرى تتضييمنلا العمليييات
الرشيسة المستمرة للمنشأة أو عملياتلا المرك ية.
أمي ييا مجلي ييس معي ييايير المحاسي ييبة الدوليي يية  1998 IASBفيعي يير ،اإلي ي يرادات علي ييى أنلي ييا التي ييدفيات
اإلجمالييية للييداخل ميين المنييافع االقتصييادية خييأل الفت يرة التييي تنشييأ ميين النشيياطات فييي الحاليية االعتيادييية
للمنشأة عندما ينتج عن هذه التدفيات يادة في حيوق الملكية من غير تلك الميدمة بوساطة مشاركين فيي
الملكية.
ويعييد التعريفييان الس يابيان أكايير التعيياري ،شييمولية فلنيياك تطييابق فيمييا بينلم يا ميين نيياحيتين األولييى؛
مصييادر اإلي يراد وأا يره علييى عناصيير األصييول والاانييية لييم يشيير إلييى نشيياط المنشييأة وبييذلك يع يد صييالحا
للتطبي ي ي ي ي ي ييق ف ي ي ي ي ي ييي الوح ي ي ي ي ي ييدات التجاري ي ي ي ي ي يية اللادف ي ي ي ي ي يية لتحييي ي ي ي ي ي يق األرب ي ي ي ي ي يياح والوح ي ي ي ي ي ييدات غي ي ي ي ي ي يير التجاري ي ي ي ي ي يية
(.)El-Anati,2002,P113
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واألحداث التي تؤدي إلى اإليراد كايرة ومتنوعة منلا اإلنتا وتسليم البضاعة والمبيعات واألتعاب
والفواشييد الداشنيية والتو يعييات الداشنيية واإليجييارات الداشنيية وغيرهييا وهييذه كللييا تييدفيات داخليية حالييية أو متوقعيية
تينجم عيين النشيياط الجياري المسييتمر الييذي يتكييرر مين دورة إلييى أخييرى ويأحيظ أن التييدفيات الداخليية غييير
الناتجيية عيين النشيياط الجيياري المسييتمر أي الناتجيية عيين العمليييات واألنشييطة العرضييية أو الاانوييية يجييرى
استبعادها من مفلوم اإليرادات لتدخل في مفلوم المكاسب.

 2-1-2الفرق بين اإليراد وتخفيضات التكلفة
يجييب التميي ي بييين وف يورات أو تخفيضييات التكلفيية وبييين اإلي يرادات فييي الي يواشم المالييية حيييث إن
اإلي يرادات تنييتج عيين ال يييادة المحيييية فييي قيييم األصييول فييي حييين أن التخفيضييات فييي التكييالي ،ه يي بماابيية
نفيات استطاعت المنشأة تجبنلا ؛ ماال ذلك الخصومات التي تحصل عليلا المنشاة عند شراء البضياعة
واألصول طويلة األجل فليي تعتبير تخفيضيات للتكلفية الخاصية بتليك العناصير ومين الضيروري اإلفصياح
عنلا في قاشمة الدخل.

 2-2أنواع اإليراد
تتكييون اإلي يرادات ميين اإلي يرادات الناتجيية عيين األنشييطة العادييية واإلي يرادات الناتجيية عيين األنشييطة
غير العادية والمكاسب الرأسمالية وهي أنواع (حناﻥ  2113ﺹ )318أبر ها :
-1اإليراد التشغيلي.
-2اإليراد غير التشغيلي.
-3المكاسب.
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 1-2-2اإليراد التشغيلي
وهييي التييي تنييتج عيين نشيياط الشييركة ال يرشيس المعتيياد والمسييتمر أو المتكييرر فييي ذات الوقييت ميين
مبيع ييات الس ييلع والخ ييدمات  :وتتض ييمن عناص يير المبيع ييات والخص ييومات والمس ييموحات والم ييردودات وأي
عناصر أخرى تتعلق بتحديد صافي إيرادات المبيعات.

 2-2-2اإليراد غير التشغيلي
وهييي اإلييرادات التييي تنييتج عيين نشيياطات أخييرى خييار نشيياط الشييركة اليرشيس المعتيياد أو المتكييرر؛
وماال ذلك أرباح من استامارات في شركات أخرى.

 3-2-2المكاسب
وتعر ،المكاسيب عليى أنليا التيدفيات النيديية مين مصيادر أخيرى غيير بييع المنتجيات أو البضياعة
أو تيديم الخدمات وييتم عرضيلا بصيورة منفصيلة عين اإلييرادات المرتبطية ببييع المنتجيات أو البضياعة أو
تيييديم الخييدمات مييع مأحظيية ضييرورة تحديييد األايير الصييافي لتلييك اإلي يرادات واعتبييار ذلييك األايير الصييافي
مكاسب.

 4-2-2الفرق بين اإليراد والمكاسب
ال ب ييد م يين التفري ييق ب ييين اإليي يراد والمكاس ييب ف يياإليراد ه ييو الت ييدفيات النيدي يية الداخل يية أو ي ييادة ف ييي
األصول األخرى أو النين في االلت اميات أو االانيين معياً أميا المكاسيب فليي ال ييادة فيي حييوق الملكيية
(صييافي األصييول) الناتجيية عيين أنشييطة وعمليييات عرضييية أو اانوييية أو أييية عمليييات أخييرى أو أحييداث
وظرو ،أخرى تؤار على الوحدة المحاسبية للمنشأة واإليرادات ناتجة من العملييات التشيغيلية مايل عمليية
بيييع بضيياعة أو تيييديم خييدمات أمييا المكاسييب فلييي ناتجيية ميين العمليييات غييير التشييغيلية ماييل بيييع أصييول
الاابتة حيث يتم االعترا ،بالربو مباشرة من لحظة بيع األصل الاابت.
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ويمكيين تحديييد مصييادر المكاسييب ميين أنلييا قييد تنييتج عيين أربييع عمليييات( :حناﻥ 2113
ﺹ )318وهي كاألتي:
.1عمليات تبادلية مع وحدات محاسبية أخرى كحالة بيع أصل إنتاجي اابت استغنت عنه المنشأة.
 .2عمليات تحويلية تتم من جانب واحد كالتبرعات واإلعانات والغرامات.
.3عمليييات حيييا ة األصييول واإللت امييات كحيييا ة عمييأت أجنبييية أو حيييوق أو تغي يرات مسييتويات األسييعار
وتأايرها على المخ ون السلعي أو األصول.
.4ظرو ،مفاجشة أو قسرية كمكاسب اكتشافات غير متوقعة.

 5-2-2مقارنة بين اإليرادات والمكاسب
يمال الشكل ( )3توضيحا للميارنة بين اإليرادات والمكاسب من حيق اإلفصاح والمفلوم.
اإليرادات Revenue

المكاسب Gains

-يييتم اإلفصيياح عيين اإلييراد علييى أسيياس إجمييالي التييدفيات

-ي ي ييتم اإلفص ي يياح ع ي يين المكاس ي ييب عل ي ييى أس ي يياس ص ي ييافي

الخاصة.

التي ي ييدفيات ( الفي ي ييرق بي ي ييين التي ي ييدفيات الداخلي ي يية والتي ي ييدفيات
الخارجة ).

 -يماييل اإلي يراد نتيياشج النشيياط الجيياري المعتيياد الييذي يتسييم

-المكاسي ييب تماي ييل نتي يياشج النشي يياط غيي يير المعتي يياد اليتسي ييم

بالتكرار والدورية.

بالتكرار والدورية فلو عرضي أو اانوي أو يحدث نتيجية
لظرو ،طارشة.

الشكل( )2-2مقارنة بين اإليرادات والمكاسب*

* المصدر :النموذج المحاسبي المعاصر (حنانو2116وص)417
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 3-2االعتراف باإليراد وشروط
يعد االعترا ،باإليراد أحد المبادئ األربعة الجوهرية في دستور المحاسبة الممال باإلطار
المفاهيمي للمحاسبة المالية ضمن المستوى الاالث.

المستوى الاالث :مفاهيم اليياس واالعترا( ،الفروض
والمبادئ والمحددات).

المستوى الااني :أ )الخصاشن النوعية للمعلومات
المحاسبية) .ب )عناصر اليواشم المالية).
المستوى األول :أهدا ،اإلبأغ المالي.

الشكل ( )3-2االطار النظري للمحاسبة مكون من ثالث مستويات*
لييد حييددت هيشيية معييايير المحاسيبة المالييية  FASBفييي بيانلييا الخيامس بعنيوان االعتيرا ،واليييياس
في اليواشم الماليية لمنشيآت األعميال شيروطا أربعية عامية يجيب توافرهيا فيي أي بنيد مين بنيود الييواشم الماليية
ليييتم االعت يرا ،بالبنييد وااباتييه فييي السييجأت المحاسييبية .وهييذه الشييروط العاميية (حنييان  2116ن)419
هي:
 .1انطبيياق تعرييي ،أحييد عناصيير الي يواشم المالييية ( ميياأ تعرييي ،اإلي يرادات المصييروفات األصييول
االلت امات المكاسب الخساشر).
 .2اليياس والتعبير عن أحد عناصر اليواشم المالية بوحدة اليياس النيدي المعتمدة كالدينار ماأً.
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 .3توافر خاصية المأءمة أي أن يكون البند مؤا ار في عملية اتخاذ الي اررات.
 .4توافر خاصية المواوقية أي إمكانية االعتماد على نتاشج اليياس.
وباإلض ييافة إل ييى ه ييذه الش ييروط العام يية في ييد ح ييدد بي ييان  FASBأيض ييا ش ييرطين خاص ييين ب يياإليراد
لأعت ار ،به وااباتلا في السجأت وهي:
 .1أن يكون اإليراد قابأ للتحيق أو محيياً.
 .2أن يكون اإليراد مكتسباً.

 1-3-2قابلية التحقق
التحيي ييق هي ييو عمليي يية التسي ييجيل الرسي ييمية أو إدخي ييال في ي يرة في ييي الحسي ييابات والي ي يواشم الماليي يية للوحي ييدة
االقتصادية ويتضمن تصوير فيرة ما بالكلمات واألرقام ويتم وضع المبالغ ضمن مجاميع اليواشم المالية.
والتحيق Realizationيختل ،عن االعترا Recognition،عليى اليرغم مين أنلميا يسيتخدمان فيي بعيض
األحيان بنفس المعنى في النظرية والتطبيق.
واالعت يرا ،هييو عملييية تحويييل المصييادر غييير النيدييية والحيييوق إلييى نيييد وبشييكل أكايير دقيية يييتم
احتسابه في المحاسبة والعرض المالي لإلشارة إلى بيع األصول نيدا أو تحويل المطالبات إلى نيد.
قابلية تحيق اإليراد يحدث عندما يتم استأم أصول قابلة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النييد أو مطالبيات
بالنيد.
وييصد بيابلية اإليراد للتحيق أن جميع العمليات الأ مة الكتساب اإليراد المتولد من بيع سلعة أو
تيييديم خدميية قييد انتلييت مييا عييدا عمليتييين  :انتيييال الملكييية ميين البيياشع إلييى المشييتري وعييدم فيييدان السيييطرة
للباشع على السلعة المباعة أو الخدمة الميدمة (الفداغ  2118ن.) 15
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 2-3-2تحقق اإليراد
وييصد به تحويل األصول غير النيدية ( مياأ المخي ون السيلعي ) إليى نيديية أو ميا هيو فيي حكيم
النيدييية (ماييل أوراق قييبض ذمييم مدينيية ) وييصييد بييه أيضييا أن جميييع العمليييات الأ ميية الكتسيياب اإلي يراد
المتولييد ميين بيييع سييلعة أو تيييديم خدميية قييد اكتملييت وطبيييا لمبييدأ تحيييق اإلي يراد (توقيييت تسييجيل اإلي يراد أو
االعترا ،بتحييليا) فيإن المنشيأة تسيجل إييرادات البييع خيأل الفتيرة التيي حيدات بليا أي عنيد اليييام بغالبيية
النشيياطات المتعلييية بالحصييول علييى اإلي يراد و باعتبييار أن حييدوث عمليييات البيييع أو تأدييية الخدميية بشييكل
دليأ موضوعيا كافيا على إتمام العملية وامكانية تحصيل امن السلعة أو الخدمة الميدمة وهذا يعنى أنه
ال يشترط أن تيوم المنشأة بتحصيل امن السلعة أو الييمة المباعة حتى تابتلا كعملية بيع أو إيراد وبعبارة
أخرى فإن المنشأة تسجل عمليات البيع وتيديم الخيدمات كيإيراد عنيد حيدوث تليك العملييات إن امين السيلع
أو الخييدمات المباعيية للعمييأء علييى الحسيياب تسييجل كييإيرادات للنشيياطفييي فتيرة البيييع والتسييليم بغييض النظيير
عن الفترة التي يتم فيلا تحصيل النيدية الميابلة (توفيق  2112ن.)19

 4-2االكتساب النقدي ليإيراد
يعر ،االكتساب النيدي لإليراد بأنه اكتمال عملية إنتا ( توليد ) اإليراد أو اقترابلا من االكتمال
أي أصبو المنتج الذي يحيق اإليراد جياه ا أو قريبيا مين الجاه يية .وييصيد بيه أن جمييع العملييات الأ مية
الكتساب اإليراد المتولد من بيع سلعة أو تييديم خدمية قيد انتليت أو عليى وشيك االنتلياء وهنياك شيك فيي
التحصيل النيدي (حنان  2116ن.)411
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 5-3-2توقيت االعتراف باإليراد
يبحث معيار تحيق اإليراد في سؤالين هامين هما :
س  :1متييى يييتم االعت يرا ،بيياإليراد ؟ أي توقيييت االعت ي ار ،بيياإليراد بتحديييد النيطيية ال منييية لإلابييات
المحاسبي.
س :2كي ،يتم تخصين اإليراد فيما بين أنشطة االكتساب وبين الدورات المحاسبية؟
ونظ اًر لصعوبات تخصين اإليراد والدخل على المراحل المختلفة لدورة االكتساب وعليى اليدورات
المحاسبية المختلفة يعتمد المحاسبون معيار التحيق الختيار الحدث اللام في الدورة بغيرض توقييت اإلييراد
واالعتيرا ،باليدخل .وييتم اختيييار الحيدث الليام لتوضيييو متيى يمكين المحاسيبة بشييكل مناسيب عليى تغييرات
مؤكدة في األصول وااللت امات.
إن الياعييدة المحاسييبية التيليدييية فييي اإلجابيية عيين الس يؤالين السييابيين هييي االعت يرا ،بيياإليراد ك يامأ
عند نيطة إتمام عملية البيع والتسليم أي عند حدوث تبادل فعلي بين الوحدة المحاسبية والغير فعنيد تليك
النيطة ال منية يكون الحيدث الليام قيد تحييق فيي دورة اكتسياب اإلييراد بالنسيبة لغالبيية الوحيدات المحاسيبية
وفييي الوقييت ذاتييه تيييدم عملييية البيييع والتسييليم دليييأ موضييوعيا ( تلبييية شييرط المواوقييية) ليييياس قيميية اإلييراد
كمييا يمكيين تحديييد درجيية التأكييد أو عييدم التأكييد ميين إمكانييية التحصيييل وهكييذا يتضييو أنييه عنييد االعت يرا،
باإليراد والدخل عند نيطة البيع والتسليم يكون اإليراد قيد جيرى اكتسيابه وفيي ذات الوقيت قيد تحييق أو هيو
قابل للتحيق .وبذلك يكون قد جرى تلبية الشرطين الأ مين لأعترا ،باإليراد وااباتلا محاسبيا وان تحيق
اإلي يراد وتحديييدا الييدخل كييان ولسيينوات عديييدة ميين المواضيييع المحاسييبية األكايير أهمييية ميين بيياقي مواضيييع
اإلفصيياح المييالي وان الجانييب األكايير حرجييا فييي تحديييد الييدخل هييو توقيييت االعتيرا ،بيياإليراد والمصيياري،
المتعلية به ( الفداغ  2118ن.)13
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 6-3-2مبدأ االعتراف باإليراد Revenue Recognition Principle
ي ييتم االعتي يرا ،ب يياإليراد إذا تحي ييق أو ك ييان ق ييابأ للتحي ييق أو ت ييم اكتس ييابه .وتختل يي ،عملي يية توقي ييت
االعتيرا ،حسيب آليية التحيييق حييث يوقيت االعتيرا ،إمييا عنيد نيطية البييع أو وفيييا لنسيب اإلنجيا أو عنييد
االستأم النيدي.
والياعييدة العاميية فلييو أن يعتيير ،بيياإليراد عنييد نيطيية البيييع (التسييليم) وقييد يعتيير ،بييه عنييد اسييتأم
الامن أو عند اإلنتا أو بعد نيطة البييع وهنياك شيرطان لإلعتيرا ،بياإليراد هميا  :أن يكيون اإلييراد قيابأ
للتحيق أو قد تحيق وأن يكون اإليراد قد اكتسيب واإلعتيرا ،بياإليراد يتمايل بعمليية إابيات المعيامأت فيي
السجأت المحاسبية واليواشم المالية.
يتم اكتساب اإليراد في حالة توافر شرطين هما:
.1تيديم الخدمة أو تسليم المبيعات
 .2و وجود عملية مبادلة حيييية بين المنشأة والغير.
مبدأ تحيق اإليراد يعتر ،باإليراد وفياً لعدة أسس هي (نور  2114ن:)684
.1

بمجرد بيع السلعة أو الخدمة وتسليملا للعميل.

.2

خأل عملية اإلنتا –ماال على ذلك عيود اإلنشاء طويلة األجل.

.3

بعد االنتلاء من عملية اإلنتا  -في حاالت المعادن الامينة.

.4

بعد عملية البيع -في حاالت البيع اإليجاري والبيع بالتيسيط.

.5

مرور ال من -في حاالت استخدام الغير ألصول المنشاة إيراد عيارات أو فواشد من البنوك.
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وفيما يلي تطبيق لتلك الشروط على المعامأت واألحداث التي ينتج عنلا اإليراد والتي تتمايل فيي
األتية (نور  2114ن:)684
 -1بيع السلع:
يييتم اإلعت يرا ،بيياإليراد النيياتج عيين بي يع البضيياشع إذا تييم اسييتيفاء جمليية ميين الشييروط تتعلييق بييييام
المنشييأة بتحويييل المخيياطر والعواشييد األساسييية لملكييية السييلع إلييى المشييتري وأال تحييتفظ بحييق التييدخل اإلداري
المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية أو الرقابة الفعالية عليى السيلع المباعية ميع إمكانيية قيياس قيمية
اإليراد بشكل دقيق وتوفر توقع كا ،عن تدفق المنافع االقتصادية المصاحبة للعملية إلى المنشيأة إضيافة
إلى إمكانية تحديد قيمة التكالي ،التي تحملتلا أو ستتحمللا المنشأة فيما يتعلق بالعملية بشكل دقيق.
-2تأدية الخدمات:
وفيليا يعتير ،بيياإليراد الخيان بتنفييذ عملييية تضيمن تأديية خدميية عنيدما يمكين تيييدير نتاشجليا بدقيية
كافية وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من العملية حتى تاريخ المي انية وفي حال توفر الشروط مجتمعة
يمكن تيدير نتاشج تنفيذ عملية معينة بدقة على النحو األتي:
أ .يتم قياس قيمة اإليراد بدقة.
ب .إمكانية توقع تدفق المنافع اإلقتصادية المتعلية بالعملية للمنشأة.

.إمكانية اليياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخ إعداد المي انية.
د .إمكانييية اليييياس الييدقيق للتك ييالي ،التييي تييم تكبييدها ف ييي العملييية وكييذلك التكييالي ،الأ م يية
إلتماملا.
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وهناك أربع طرق لأعترا ،بإيراد مبيعات الخدمات ( )Thomas,2001,P758وهي:
 .1التنفيييذ النييوعي للخدميية :إذ تسييتخدم هييذه الطريييية فييي المحاسييبة ميين أجييل إييراد الخييدمات التييي تكتسييب
بأداء عمل وحيد فماأً يكتسب طبيب األسنان عاشداً عند إكمال ترميم السن.
 .2التنفيذ النسبي للخدمة :تستخدم طريية التنفيذ النسبي لأعترا ،بيإيراد الخيدمات التيي تتحييق بيأكار مين
عميل وحيد وفيط عندما تمتد الخدمة إلى ما بعد الفترة المحاسبية ووفق هذه الطريية يتم االعترا ،بإيراد
الخدمات باإلعتماد على التنفيذ النسبي لكل عمل وهذه الطريية مشابله ألسلوب النسبة المشويية لإلنجيا
وتأخذ اليياسات النسبية أشكاالً مختلفة باالعتماد على نوع عملية الخدمة.
 .3التنفيييذ المكتميل للخدميية :يسييتخدم هييذا األسييلوب لأعتيرا ،بييإيراد الخييدمات المكتسييبة بتنفيييذ سلسييلة ميين
األعمييال يكييون آخرهييا ملم ياً فييي عأقتييه مييع عمليييات الخييدمات اإلجمالييية حيييث تعييد إي يرادات الخييدمات
مكتسبة فيط بعد حدوث العملية النلاشية فيط مال شركات الشحن يكون اإليراد بعد تسليم الشحنة.
 .4التحصيل بيدل الخدمية:و تسيتخدم هيذه الطرييية مين أجيل االعتيرا ،بيإيراد الخيدمات عنيدما يكيون الشيك
فييي التحصيييل مرتفعياً جييداً أو عنييدما تكييون تيييديرات النفيييات المتعلييية بيياإليراد غييير مواوقيية حيييث لييم يييتم
تحيق متطلبات المواوقية فيتم االعت ار ،باإليراد فيط عندما يتم تحصيل النيدية.

 7-3-2قياس اإليراد
إن قي يياس اإليي يرادات ي ييتم بوسي ياطة الييم يية العادل يية أو الس ييعر المع ييادل الني ييدي لتص ييول المس ييتلمة
للمنشأة .أما المعايير الدولية فتعتبر أن قياس اإليرادات يجب أن يتم بالييمة العادلة لميا تيم اسيتأمه وهنيا
ترى التطابق ما بين المعايير األمريكية والمعايير الدوليية والفيرق هيو فيي اسيتخدام عبيارات مختلفية أميا
المعنى فلو تطابق بين االانين.وفي حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخيرى مماالية فيي النيوع
والييمة فإن هذه المبادلة ال تمال عملية مولدة لإليراد .ويحدث هذا عادة فيي حالية بعيض السيلع كيالبترول
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أو األلبان حييث يتبيادل الميوردون المخي ون ألجيل الوفياء بيبعض الطلبييات فيي الوقيت المحيدد فيي
مناطق جغرافية محددة.
أما في حالة بيع السلع أو تأدية الخيدمات ميابيل الحصيول عليى السيلع أو الخيدمات غيير المماالية
فإن هذه العملية تعتبر مولدة لإليرادات .ويتم قياس اإليراد في هذه الحالة على أساس الييمة العادلة للسيلع
أو الخدمات المستلمة مع تعديللا بأية مبالغ نيديية أو نيديية معادلية ييتم مبادلتليا .وفيي حالية عيدم إمكانيية
تحديييد الييميية العادليية للسييلع أو الخييدمات بطريييية مواييوق بلييا فإنييه يجييب قييياس اإلييراد علييى أسيياس الييميية
العادلة للسلع والخدمات التي تتنا ل عنلا المنشاة مع تعديللا بأية مبالغ نيدية أو نيدية معادلة يتم مبادلتلا
(الفداغ  2118ن.) 15

 4-2أسس وحاالت االعتراف باإليراد
وفيما يلي عرض ألسس وحاالت االعترا ،باإليراد:

 1-4-2أسس االعتراف باإليراد
ييدم مبدأ االعترا ،باإليراد أساساً لأعترا ،باإليراد الذي يحدث عندما:
 .1يتحيق اإليراد أو يكون قابأ للتحيق.
 .2عند اكتساب اإليراد.
ويتحيق اإليراد عندما يتم تبادل السلع والخدمات ميابل النيديية أو التي ام بتييديم نيديية ( الميدينين).
أمييا اكتسيياب اإلييراد فإنييه يتحيييق عنييدما تيييوم الوحييدة االقتصييادية بإنجييا مييا هييو مطلييوب منلييا لكييي تتسييلم
المنافع الخاصة باإليراد ( الصبان الدهراوي هأل  2116ن.) 219
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 2-4-2حاالت االعتراف باإليراد
إن تحيق اإليراد بشكل مستمر غير ممكن من الناحية التطبييية وذلك لصعوبة ربيط األجي اء مين
مجموعة اإليرادات لكل نشاط يمكن أن يسلم في تلك اإليرادات لذلك فيد اختار المحاسبون نيطية أو نيياط
معينة في العملية اإليرادية يمكن عندها تحيق اإليراد اعتمادا على الظرو ،المحيطة.
يمكن إجمال الحاالت األربع (الفداغ  2118ن ) 18كاألتي:
 .1االعترا ،باإليراد عند نيطة البيع ( التسليم).
 .2االعترا ،باإليراد قبل التسليم.
 .3االعترا ،باإليراد بعد التسليم.
 .4االعترا ،باإليراد لعمليات بيع ذات خصوصية معينة.
ويمكن توضيو هذه النياط ( الحاالت ) األربع في المخطط التالي:
.1في تاريخ التسليم (نيطة البيع)

 .2قبل التسليم السلعة
قبل اإلنتا

خأل اإلنتا

عند االنتلاء اإلنتا

 .3بعد التسليم السلعة
عند استرداد التكلفة

عند تحصيل النيدية
 .4عمليات خاصة للمبيعات
امتيا

بضاعة األمانة

الشكل( )4-2حاالت االعتراف باإليراد*

* المصدر :مشكالت وحاالت محاسبية (الفداغو2110وص)10


المعادن والمنتجات ال راعية
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أوالا  :تحقق اإليراد عند نقطة البيع
إن معظييم الشييركات التجارييية والصييناعية تعتيير ،بيياإليرادات عنييد نيطيية البيييع وذلييك وفييق شييرطي
مفل ييوم البي ييان رق ييم  ( FASB 5تحييييق اإليي يرادات أو إمكاني يية تحييل ييا وك ييذلك اكتس يياب اإليي يراد ) وهيييذين
الشرطين وفيا للمفلوم المحاسبي يتحييان بتسليم السلعة أو تيديم خدمة للمستللكين .فاإليرادات من أنشطة
التصنيع والبيع تتحيق عند نيطة البيع ( وهيي عيادة نيطية التسيليم للسيلعة) أميا مبليغ اإلييراد المعتير ،بيه
فيييتم تحديييده بسييعر التبييادل وقييت البيييع فييإذا مييا كييان البيييع نيييدا أو بحسييابات قصيييرة األجييل فليييس هنيياك
خطييورة حييول المبلييغ أو التوقيييت بالنسييبة للتييدفيات النيدييية .باإلضييافة لييذلك فييإن نيطيية البيييع تماييل اكتمييال
عملية اإليرادات ؛ وذلك ألن البضاعة قد جرى تحويللا للمشيتري وهنيا فيإن البياشع عيادة ميا يكيون قيد أوفيى
لكل تعلداته للمشتري في هذه النيطة.
ويعتيد غالباً أن تحيق اإليراد عند نيطة البيع ييع في الحاالت (الفداغ  2118ن ) 19كاألتي:
 .1البيع مع اتفاق إعادة الشراء.
 .2البيع مع وجود حق رد ( إعادة) البضاعة وفيما يلي تفصيل لذلك.
 .1البيع مع اتفاق إعادص الشراء :
فييد تبيييع الشييركة البضياعة فييي إحييدى الفتيرات وتتفيق علييى إعييادة شيراء البضياعة ذاتلييا فييي الفتيرة
المحاسبية التالية .وفي هذه الحالية فإنيه عليى رغيم مين أن الملكيية اليانونيية للبضياعة قيد انتيليت للمشيتري
فإن الحييية االقتصادية للذه العملية أن الباشع ما ال يحتفظ بمخاطر ملكية هذه البضاعة فيإذا كيان عييد
أو اتفيياق إعييادة الش يراء وجييد بسييعر محييدد يغطييي كافيية التكييالي ،للبضيياعة باإلضييافة إلييى تكلفيية االحتفيياظ
بالمخ ون فإن البضاعة وكيذلك االلتي ام الميرتبط بليا يظيل باقيياً فيي دفياتر البياشع وهيو ميا يعنيي أن عمليية
البيع لم تتم بعد.
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 .2البيع مع وجود حق رد ( إعادص) البضاعة:
وييصد به أنه قد تيوم إحدى الشركات ببيع منتج ما ميع إمكانيية أن يييوم ال بيون فيي ظيل ظيرو،
اء كانييت نيدييية أم آجليية فإنييه
معينيية بإعييادة نسييبة ميين ذلييك المنييتج .فييي كييل حاليية ميين حيياالت المبيعييات سيو ً
عادة ما يوجد احتمال رد البضاعة .وعندما يكون معدل رد البضاعة عاليا ( نسبة مردودات المبيعات إلى
المبيعات ) فإنه من الضروري تأجيل تسجيل المبيعات حتى تنتلي فترة حق رد البضاعة.
وفييي هييذه الحاليية ال يجييب علييى المنشييأة أن تعتيير ،بيياإليراد حتييى تنطبييق كييل ميين الشييروط السييتة
( حسب ال )FASBالتالية على العملية وهي :
 .1سعر الباشع إلى المشتري اابت إلى حد كبير أو يمكن تحديده في تاريخ البيع.
 .2المشتري قد دفع إلى الباشع أو قد التي م باليدفع إليى البياشع وأن ال يكيون االلتي ام مرتبطيا بإعيادة بييع
المنتج.
 .3الت ام المشتري للباشع يجب أن ال يتغير في حالة السرقة أو التدمير المادي أو تل ،المنتج.
 .4المش ييتري المال ييك للمن ييتج بغ ييرض إع ييادة بيع ييه لدي ييه االس ييتيألية االقتص ييادية ع يين الب يياشع ( عأق يية
تفاوضية منفصلة بين الطرفين واضحة )
 .5أال يكون للباشع الت ام قوي بالنسبة لتداء المستيبلي تفرض التأاير المباشر إلعادة بييع المنيتج مين
المشتري.
 .6يمكن تيدير مبلغ المردودات المستيبلية بشكل موضوعي .
إن إيرادات المبيعات وكلفة المبيعات التي تم تأجيلليا بسيبب عيدم انطبياق الشيروط السيتة السيابية
ولم يتم االعترا ،بلا في تاريخ البيع فإنه يجب االعترا ،بليا عنيدما تنتليي الفتيرة الممنوحية لإلرجياع أو
عندما يتم تحيق الشروط الستة في وقت الحق ( أيلما يظلر أوالً ).
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ثاني ا  :االعت ارف باإليراد قبل التسليم
يييتم االعت يرا ،بيياإليراد فييي معظييم الحيياالت عنييد نيطيية البيييع أو التسييليم ألن عييدم التأكييد بالنسييبة
لعملية اكتساب اإليرادات تكون قد الت ويكون سعر التبادل للسلعة قد تم تحديده بدقة.
فييي ظييل بعييض الظيرو ،يييتم االعتيرا ،بيياإليرادات قبييل التسييليم أو قبييل إتمييام عملييية البيييع وماييال
ذلييك عيييود المييياوالت (اإلنشيياءات) طويل ية األجييل .حيييث تكييون الطريييية المالييى فييي هييذه الحاليية هييي نسييبة
االستكمال أو اإلتمام.
وتييتم المحاسييبة فييي عيييود اإلنشيياءات طويليية األجييل بط يرييتين ممي ي تين تعتيير ،بلمييا المنظمييات
الملنة (الفداغ  2118ن ) 24وهي:
 .1طريي يية نس ييبة اإلتم ييام ( االس ييتكمال ) :ف ييي ظ ييل ه ييذه الطريي يية ف ييإن االعتي يرا ،بعناص يير اإليي يرادات
والتكييالي ،ومجمييل ال يربو يييتم كلمييا اقتربنييا نحييو اسييتكمال العيييد .وتأجيييل االعت يرا ،بلييذه العناصيير
حتييى االسييتكمال النليياشي يييؤدي إلييى عييدم إظلييار الجلييود ( التكييالي )،واإلنجييا ( اإلي يرادات) فييي
التيييارير المرحلييية بشييكل مناسييب .وحتييى يييتم تطبيييق طريييية نسييبة اإلتمييام فإنييه يجييب أن يكييون
هناك معايير ليياس التيدم نحو استكمال العيد.
 .2طريية العيود التامة :وفي هذه الطريية يتم االعترا ،باإليرادات واجمالي اليربو فييط عنيدما ييتم
اسييتكمال العيييد .حيييث يييتم تجميييع تكييالي ،البنيياء فييي حسيياب ( مشييروعات تحييت التنفيييذ) كمييا يييتم
تجميييع المبييالغ المسييتحية والمطالبييات فييي حسيياب مسييتيل آخيير يسييمى ف يواتير المشييروعات تحييت
التنفيذ.
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االفصا في شركات المقاوالت:
باإلضييافة إلييى اإلفصيياح المحاسييبي فييي الي يواشم المالييية المطلييوب بوسيياطة الشييركات فييإن شييركات
المييياوالت تيييوم بإفصيياح إضييافي عيين طريييق االعتيرا ،بيياإليرادات والطريييية المتبعيية فييي تصييني ،األصييول
المتداولة وااللت امات المتداولة عن طريق تحديد طبيعة الفترة التشغيلية وطوللا.
و تييوم شيركة الميياوالت ايضياً باإلفصياح عين أسياس تسيجيل المخي ون السيلعي وأاير التغييير فييي
التيديرات على عناصر اليواشم المالية وكذلك معلومات عن المدينين ودرجة المخاطر المرتبطة بلا.
ثالثا :االعتراف باإليراد بعد التسليم
ال يكييون تحصيييل قيميية المبيعييات مؤكييداً أحيان ياً وهييو مييا يسييتدعي تأجيييل االعت يرا ،بيياإليرادات
وهناك طرييتان تستخدمان لتأجيل االعت ار ،بياإليرادات حتيى ييتم تسيلم النيديية هميا طرييية البييع وطرييية
تغطية التكالي( ،الفداغ  2118ن: ) 46
 .1طريية البيع بالتيسيط :
ترك هذه الطريية على تحصيل قيمة المبيعات كنيطة لأعترا ،باإليرادات بدال من نيطة التسليم
والبيييع .فييي ظييل هييذه الطريييية يييتم االعتيرا ،بييالربو فييي فتيرة التحصيييل بييدال ميين فتيرة البيييع وهييذه الطريييية
تعتبر ميبولة في حالة ميا إذا كانيت درجية تحصييل المبيعيات غيير مؤكيدة وبليذا ييتم االعتيرا ،بياإليرادات
عند تحصيل النيدية.
ويسييتخدم مصييطلو البيييع بالتيسيييط لإلشييارة إلييى المبيعييات التييي يتطلييب سييدادها علييى أقسيياط علييى
مييدار فت يرة منييية معينيية وعييادة مييا تسييتخدم المبيعييات بالتيسيييط فييي تجييارة التج شيية لكييل أن يواع بيييع األايياث
والتجلي ات والمعدات ال راعية واألجل ة المن لية والسيارات وغيرها من السلع ذات الييم الكبيرة التي تتطلب
تشييجيع المسييتللكين علييى ش يراشلا بالتيسيييط وبمييا أن سييداد قيميية هييذه المبيعييات يمتييد لفت يرات منييية طويليية



25

نسبيا فلناك مخاطر تحييق خسارة نتيجة عدم تحصيل قيمة المبيعات .ونتيجية ليذلك ييتم اسيتخدام أسياليب
عدة لحماية الباشع من عدم تحصيل قيمة المبيعات أهملا:
 .1استخدام عيود البيع المشروطة بعدم تحويل الملكية على المشتري إال بعد تسديد كافة األقساط.
 .2استخدام ورقة مالية لضمان البضاعة المباعة.
وفي ظل طريية البيع بالتيسيط فإن الربو يؤجل االعترا ،به حتيى ييتم تحصييل قيمية المبيعيات .بينميا ييتم
االعترا ،باإليرادات وتكلفة المبيعات عندما يتم تسليم البضاعة للمشيتري حييث إن مجميل اليربو فيي هيذه
المبيعات يتم تأجيل االعترا ،به حتى يتم تحصيل قيمة المبيعات.
.2طريية تغطية التكالي( ،بعد استرداد التكلفة):
ال يتم اابات اإليراد في هذه الطريية إال بعد تغطية تكالي ،البضاعة المباعة مين خيأل اليدفعات التيي ييتم
تحصيللا مع اعتبار أي قسط أو دفعات يتم تحصيللا بعد ذلك بماابة أرباح.
اإلفصا عن المبيعات بالتقسيط بالقوائم المالية:
إذا كانييت المبيعييات بالتيسيييط تماييل قييد اًر ذا أهمييية معنوييية كبي يرة بالنسييبة إلجمييالي المبيعييات للشييركة فإنييه
يجييب اإلفصيياح عيين المبيعييات بالتيسيييط بحيييث تظليير قيميية المبيعييات تكلفيية المبيعييات وأي مصييروفات
ترتبط بالمبيعات بالتيسيط-مستيلة عن المبيعات العادية للشركة.
واذا كانت المبيعات بالتيسيط تمال نسبة بسيطة من إجمالي المبيعات فإنه يتم اإلفصاح فيط عين مجميل
الربو المحيق من المبيعات بالتيسيط.
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رابع ا :االعتراف باإليراد لعمليات بيع ذات خصوصية معينة
وماال ذلك عيود االمتيا وبضاعة األمانة.
االمتيازات
إن مبيعي ييات االمتي ي ييا ات تظلي يير ف ي ييي ص ي ييناعة المطي يياعم والوجب ي ييات الس ي يريعة والفن ي ييادق وت ي ييأجير
السيارات واألعمال المشابلة وقد انتشرت هيذه الطرييية مين البييع بشيكل كبيير جيدا فيي السينوات األخييرة
وفي ظل مال هذا النوع من اتفاقات البيع فإن المشتري يحصل عليى حيق بييع المنتجيات مين الميانو لليذا
االمتيا

وكذلك حيق اسيتخدام اسيمه لميدة مين الي من وفيي موقيع جغ ارفيي محيدد باإلضيافة ليذلك فيإن ميانو

االمتيا ييوم بمساعدة المشتري في اختيار موقع العمل وبناء المرافق الخاصة المتعلية باالمتيا

وتدريب

العاملين ووضع النظام المحاسبي والمحافظة عليه واستم ارره واليييام بالدعايية والتيرويج ونشياطات إضيافية
أخرى و يحصل باشع االمتيا عليى اإلييرادات عين طرييق مبليغ االمتييا األصيلي المتعليق ببييع االمتييا
واألصييول والخييدمات الميدميية والمبييالغ تييدفع بشييكل دوري ميين مشييتري االمتيييا ميابييل الخييدمات التييي تييم
تيديملا بشكل مستمر وعادة ما يكون عبارة عن نسبة من المبيعات(الفداغ  2118ن.) 67
بضاعة األمانة
إن العديد من المصنعين والمو عين ييومون ببيع منتجاتلم عن طريق بياشعي التج شية عليى أسياس
بضياعة األمانية وان ماييل هيذا النييوع مين االتفاقييات يمكين البيياشع أو صياحب البضيياعة االحتفياظ بملكيتلييا
وان بيياشع التج شيية وهييو مسييتلم البضيياعة يعيير ،علييى أنييه وكيييل للبيييع فلييو ييبييل باسييتأم بضيياعة وبيعلييا
لمصي ييلحة الموكي ييل ويحصي ييل علي ييى عمولي يية ميابي ييل البضي يياعة المباعي يية ويحي ييول النيي ييد المسي ييتلم دوريي ييا إلي ييى
الموكل.وتبييى البضياعة خيأل فتيرة األمانية عليى أنليا مخي ون تيابع للموكيل وتصين ،بشيكل منفصيل عليى
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أنلا بضاعة أمانة وال تسجل مطليا على أنلا أصول في دفاتر الوكيل وعندما يتم بيع البضاعة
عيين طريييق الوكيييل فإنلييا تصييبو الت امييا عليييه بصييافي المبلييغ المسييتحق للموكييل .أمييا الموكييل فيسييتلم ميين
الوكيل دوريا حساب بيع يظلير البضياعة المسيتلمة والبضياعة المباعية والمصياري ،المحملية عليليا والنييد
المحول عند ذلك فإن اإليرادات تصبو متحيية لتسجل في دفاتر الموكل(الفداغ  2118ن.) 73
تحقق اإليرادات للمنتجات الزراعية والسلع التعدينية
إن وقيت تحييق اإلييرادات بالنسيبة لمنيتج السيلع ال راعيية والسيلع التعدينيية ينيتج عينلم مواضييع فييي
غاية األهمية وبشكل عام فإن هنالك اتفاقياً عليى أن كيل مين التعيدين وال ارعية عبيارة عين أحيداث حاسيمة
في الييمة المضافة التي تأتي عادة قبل البيع الفعلي.
يعد الحدث الحاسم في التعدين في عملية استخ ار المصادر الطبيعية من باطن األرض .أما فيي
ال راعة فإن الحدث الحاسيم يكمين فيي الحصياد ( الحيدث الحاسيم هيو الحصياد وذليك إن ميا قبيل الحصياد
قييد يبيييي ال ي رع معرضييا للضييياع وذلييك بسييبب الجفييا ،أو الحش يرات أو األم يراض .وتكييون احتميياالت هييذه
التلديدات فيط بعد حصاد ال رع بأمان خار الحييل تكيون قيد تيم تجاو هيا) ليذلك فيإن الشيرط األول لتحييق
اإلييرادات وهييو الحييدث الحاسييم أو مييا يسييمى قابييل للتحيييق قييد تييم تحييييه قبييل عملييية البيييع بحييد ذاتلييا .لكيين
الوقييت األدق الييذي تتحيييق فيييه اإلي يرادات وهييو الشييرط الايياني اليابلييية لليييياس بالنسييبة للمنتجييات ال راعييية
مفتوح لبعض االختأ(،الفداغ  2118ن.) 76

 5-2المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر اإلي ارد
يعر ،هذا المعيار اإليراد ويلتم بيياس اإليراد من بيع البضاشع وتأدية الخدمات واييرادات أخيرى.
ويطبق هذا المعيار على المحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العمليات واألحداث التالية:
1.

بيع البضاشع.
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.2

و تأدية الخدمات.

.3

و اس ييتعمال أطي يرا ،أخ ييرى لموج ييودات المنش ييأة وم ييا ين ييتج عنل ييا م يين فواش ييد إيي يرادات م يين حي ييوق

االمتيا

وأرباح األسلم.

نطاق المعيار المحاسبي الدولي الاامن عشر:
تشتمل البضاشع المذكورة في نن المعيار على البضاشع المنتجة من المنشأة بغرض بيعلا والسلع

.1

المشتراة بيصد إعيادة بيعليا كالسيلع المشيتراة مين تياجر التج شية أو األ ارضيي أو الممتلكيات األخيرى التيي
يحتفظ بلا بغرض إعادة البيع.
تتضمن تأديية الخيدمات عيادة قييام المنشياة بيأداء مليام متعاقيد عليليا خيأل فتيرة متفيق عليليا .وقيد

.2

تيدم الخدمات خأل فترة واحدة أو خأل أكار من فترة.
يتحيق اإليراد من خأل استخدام اآلخرين ألصول المشروع وفياً ألحد األشكال التالية :
.1

الفواشد :وهي عبارة عن رسوم ميابل استخدام نيدية أو نيدية معادلة أو مبالغ مستحية للمشروع.

.2

األتيياوة  :وهييي رس يوم ميابييل اسييتخدام أصييول المشييروع طويليية األجييل ماييل :ب يراءات االخت يراع

العأمات التجارية حيوق الطبع وبرامج الحاسب .
أربيياح االسييلم  :وهييي عب يارة عيين تو يعييات أربيياح علييى المسيياهمين حسييب حصصييلم فييي رأس

.3
المال.

 6-2اإلفصا المحاسبي عن اإليراد في القوائم المالية
يجب على المنشأة أن تفصو عن كل من اآلتية (نور  2111ن : )96
.1

السياس ييات المحاس ييبية المتبع يية لإلعتي يرا ،ب يياإليراد بم ييا يتض ييمن الطريي يية المس ييتخدمة لتحدي ييد مس ييتوى
اإلتمام للعمليات التي تشمل تأدية خدمات.
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 .2تو يع اإلييراد المعتير ،بيه خيأل الفتيرة عليى العناصير األساسيية المكونية ليه بميا يتضيمن اإلييراد النياتج
عن مايلي:
 بيع السلع. وتأدية الخدمات. والفواشد. واألتاوات. وتو يع األرباح. .3قيمة اإليرادات الناتجة عن تبادل السلع والخدمات المدرجة ضيمن كيل مجموعية مين مجموعيات اإلييراد
اللامة.

 7-2المشاكل المتعلقة باالعتراف باإليراد
هناك اتفاق عام على أن اإلعترا ،باإليراد يتم عند نيطة البيع وهنياك اسيتاناء لليذا المبيدأ فيإن
طبيعيية األنشييطة االقتصييادية والطييرق المتعييددة للتسييويق نيطيية البيييع ال تماييل النيطيية الجوهرييية الكتسيياب
اإليراد فيد تفرض طبيعة النشاط اكتساب اإليراد قبيل هيذه النيطية كميا هيو الحيال فيي شيركات الميياوالت
التي تنج العملية على مدى عدة سنوات أو قد تفرض شروطاً وظروفاً لعملية البيع الكتساب اإليراد بعيد
نيطة البيع وهو األمر الذي يحدث في طرق البيع بالتيسيط على فترات طويلة.
وعند النظر إليى الد ارسيات المحاسيبية خاصية تليك التيي تصيدر عين المجميع األمريكيي للمحاسيبين
اليانونين  AICPAأو مجلس معايير المحاسيبة الماليية  FASBفلنياك محاولية مسيتمرة لليضياء عليى
المشييكأت التييي تظليير فييي مجييال االعت يرا ،بيياإليراد وهييي اسييتجابة ضييرورية لليضيياء علييى كاييير ميين
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المنا عات التي غالبا ما تنشأ بين أصيحاب المصيالو وضيمانا لدقية الييياس المحاسيبي وموضيوعيته
حتى تحول دون اإلفصاح عن معلومات غير مأشمة تؤدي في كاير من األحوال إلى سوء الفلم مما قد
يلحي ي ييق ضي ي يير اًر بمصي ي ييالو األط ي ي يرا ،المعنيي ي يية بصي ي ييفة خاصي ي يية والمجتمي ي ييع بصي ي ييفة عامي ي يية( ابي ي ييو المكي ي ييارم
ومحمد  2111ن .) 166
وطبيا للمبادئ المحاسبية المتعار ،عليلا يجب االعترا ،باإليراد عندما يتوافر شرطين هما:
 .1تمييام عملييية اكتسيياب اإلي يراد وهييو األميير الييذي يييتم تحصيييل الييميية نيييداً أو االقت يراب ميين درجيية
التمام عندما يتم البيع باألجيل وتبييى خطيوة واحيدة غالبيا ميا تكيون مؤكيدة وهيي تحصييل الييمية
من العمأء.
 .2االنتلاء من عملية التبادل بين الباشع والمشتري و تتمال في تسليم البضاعة أو أداء الخدمة ميابل
تحصيل الييمة أو نشأة حيوق مالية للبياشع طير ،المشيتري وطبييا لليذين الشيرطين ييتم االعتيرا،
باإلي ارد عند وقوع األحداث التالية:
 .1بيع البضاعة في تاريخ البيع الذي غالبا ما يكون هو تاريخ تسليم البضاعة.
 .2عند االنتلاء من تيديم الخدمة وتحصيل الييمة أو نشأة حيوق طر ،البيع.
 .3عنييد اسييتخدام الغييير أصييول الوحييدة االقتصييادية ماييل :اإلي يرادات المتولييدة ميين تييأجير العيييارات أو
منو اليروض للغير ويتولد اإليراد في هذه الحاالت بمرور الوقت على استخدام األصول.
 .4يعتر ،بإيراد التخلن من أي أصول أخرى بخأ ،البضاعة في تاريخ البيع وتحصييل الييمية أو
نشأة حيوق لدى الغير.
وتشكل هذه المبادئ واإلجيراءات اإلطيار العيام لأعتيرا ،بياإليراد ولكين تكشي ،الممارسية العمليية
عيين ظييرو ،تحييول دون االلت ي ام بلييذا اإلطار ولييذلك تتعييدد أحيانييا نيييط االعت يرا ،بيياإليرادات إم يا نتيجيية
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لطبيعيية النشيياط أو لطبيعيية المنييتج أو الخييتأ ،طريييية البيييع والتحصيييل فضييأ عيين ذلييك ظلييرت
مشيياكل تتنيياقض مييع الشييروط العاميية منلييا عييدم التأكييد ميين تحصيييل المبييالغ التييي تسييتحق طيير ،الغييير أو
لصعوبة التعر ،على تاريخ محدد لتمام عملية اكتساب اإلييراد .ومين المشياكل األخيرى التيي تواجيه بعيض
الش ييركات ارتف يياع نس ييبة م ييردودات المبيع ييات مم ييا ي ييؤدي إل ييى تأجي ييل اإلعتي يرا ،ب يياإليراد حت ييى ينتل ييي ح ييق
المشتري في رد السلعة المباعة إليه وماال ذلك دور نشر تو يع الكتب حييث تتيراوح نسيبة الميردودات مين
 % 25إلى  . %65وفي مجال الممارسية العمليية توجيد أكاير مين طرييية لإلعتيرا ،بياإليراد عنيدما يواجيه
الباشع المخاطر الناتجة عن استرداد البضاعة المباعة وهيذه الطيرق (أبيو المكيارم ومحميد  2111ن
 )167هي:
 .1عدم االعترا ،باإليراد حتى ينيضي حق المشتري في رد السلعة.
 .2االعترا ،باإليراد بعد استبعاد الج ء المحتمل استرداده من السلعة المباعة.
 .3اإلعترا ،بإجمالي اإلييراد فيي الفتيرة التيي تيم فيليا البييع وتحمييل الفتيرات التاليية بيالمردودات التيي
تتم خأللا.
وق ييد أوصيييى مجل ييس مبي ييادئ المحاس ييبة بوجيييوب أن تم يينو الشي ييركات عمأشل ييا ح ييق رد البضي يياعة
المباعة و أن تعتر ،بييمة اإليرادات من المبيعات عندما تتحيق الشيروط ( أبيو المكيارم ومحميد 2111
ن  ) 167التالية:
 .1أن يكون سعر البيع محددا في تاريخ البيع.
 .2أن يكون المشتري قد قام بسداد قيمة المبيعات أو االلت ام بسدادها مستيبأ.
 .3أن ال يكون الت ام المشتري مغليا على شرط عدم حدوث تل ،في السلعة المبيعة.
 .4أن يكون المرك المالي للمشتري جيدا.
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 .5أن ال تكييون هنيياك الت امييات مسييتيبلية علييى البيياشع قييد يترتييب عليلييا ميينو المشييتري حييق رد
السلعة في حال عدم وفاء الباشع بالت اماته.
 .6أن يكون من الممكن تيدير قيمة المردودات بدرجة معيولة من الدقة.
وفييي حييال عييدم ت يوافر الش يروط يمكيين للشييركة الباشعيية تأجيييل االعت يرا ،بيياإليراد متييى ينيضييي حييق
المشتري في رد السلعة.
درس ييات مجل ييس مب ييادئ المحاس ييبة إل ييى إن ع ييدم االعتي يرا ،ب يياإليراد يرج ييع إل ييى س ييببين
وعمومي ياً تش ييير ا
متناقضين هما:
 .1االتجيياه إلييى االعتيرا ،بيياإليراد قبييل تمييام اكتسييابه وقبييل االنتليياء ميين عملييية المبادليية ومبييرر هييذا هييو
ضرورة التأكد بدرجة كبيرة من اكتساب اإليراد.
 .2يتم تأجيل االعترا ،باإليراد حتى يتحيق اإليراد فعأً ومبرر هذا أن عملية البييع ال تعتبير هيي النيطية
الجوهرييية وأن هنيياك درجيية ميين عييدم التأكييد لتحصييل الييميية لطييول الفتيرة ال منييية أو عييدم اليييدرة علييى
التنبييؤ لمص يياري ،التحصيييل أو احتم يياالت رد السييلعة إل ييى البيياشع وغيره ييا ميين الظ ييرو ،التييي تجع ييل
االعترا ،باإليراد عند نيطة البيع أم ار مشوبا بالمخاطر.
ويختليي ،المحاسييبون فييي األسييس الواجييب اتباعلييا عنييد تحديييد اإلي يراد واعتبيياره متحيي ياً ويس يتخدم
نتيجة للذا االختأ ،أساسين ( الشري 2111 ،ن  )71هما:
 .1أساس اإلستحياق :و ييوم هذا األساس على تسجيل اإليرادات والمصروفات التي تخن فترة معينة
عين واقعية التحصييل أو الصير ،الفعليية خيأل تليك الفتيرة .وهيذا األسياس يتماشيى ميع المبيادئ
المحاسبية وتطبيه معظم الوحدات االقتصادية ويعتبر اإليراد قد تحيق عندما تنتيل ملكية السلعة أو
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األصل من المنشاة إلى المشتري أو عند تيديم الخدمة سواء حصيلت قيمتليا النيديية أم ليم تحصيل
أي أن اإليراد يخن الفترة المحاسبية التي تحيق خأللا.
 .2األسيياس النيييدي:و يي يوم هييذا األسيياس علييى إاب يات اإلي يرادات عنييد تحصيييللا والمصييروفات عنييد
سدادها أي أن هذا األساس يرك على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي إذا كانيت اإلييرادات أو
المصروفات تخن الفترة الحالية أو فترة سابية أو الحية.

 0-2القنوات الفضائية
 1-0-2مقدمة
تعييد الين يوات الفضيياشية العربييية التييي تمتلكلييا وتييديرها رؤوس األم يوال العربييية أحييد المعييالم الحديايية
لإلعأم العربي حيث بر ت الينوات الفضاشية العربية إلى ساحة اإلعأم الفضاشي نتيجة لاورة اإلتصياالت
بعد عيود طويلية مين إحتكيار الحكوميات العربيية لإلعيأم المرشيي والمسيموع حييث شيلدت السينوات اليليلية
الماضييية تييدفياً هيياشأ ليرأس المييال العربييي فييي مجييال إطييأق الينيوات الفضيياشية العربييية ميين خييار المنطييية
العربييية أو ميين داخللييا بالنسييبة للييدول التييي تسييمو قوانينلييا ببييث قن يوات فضيياشية واسييتطاعت العديييد ميين
الين يوات الفضيياشية العربييية جييذب اهتمييام المشيياهد العربييي وحيييق بعضييلا رغييم قصيير المييدة ال منييية علييى
إطأقه نجاحاً جماهيريا واسعاً (شاهين  2118ن.)115
والينوات الفضاشية هي قنوات تلف يونية تبث من خأل األقمار الصناعية ويكون هذا البث مباش اًر
ميين بلييد المرسييل إلييى اليميير الصييناعي وميين اييم إلييى األرض حيييث تسييتيبل هييذه اإلشييارات المباش يرة بغييير
تدخل من محطات االستيبال األرضية الكبيرة.
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وتيوم فكرة الينوات الفضاشية على أساس :إرسيال اإلشيارات إليى اليمير الصيناعي اليذي يييوم بتيويتليا
آال ،أو مأيين المرات ام يعيد بالا إلى المحطات األرضية ويكون ذلك باستيباللا في المنا ل بوسياطة
هواشيات أو أطباق صغيرة (الجوال  1989ن .)55

 2-0-2أنواع القنوات الفضائية العربية
وتيسم الينوات الفضاشية العربية إلى قسمين:
 .1القنوات الحكومية:
و تتماييل فييي الينيوات التييي تمتلكلييا وتييديرها الحكومييات العربييية و و ارات اإلعييأم وتتييولى الدوليية
مسؤولية اإلشرا ،على برامجلا وتمويللا مين مي انيية الدولية باإلضيافة إليى مصيادر التموييل األخيرى بعييدا
عيين السياسيية العاميية للدوليية وتعمييل فييي إطارهييا وتلييد ،الحكومييات العربييية ميين خأللييا إلييى التواجييد فييي
السياحة اإلعأميية والتعبييير عين سياسييتلا وأهيدافلا عييأوة عليى مخاطبيية مواطنيليا والجملييور العربيي فييي
الخار ومتابعة األحيداث الجاريية لحظية وقوعليا والتنيافس عليى تييديم أفضيل الميواد اإلخباريية والسياسيية
لجذب المشاهد العربي .
 .2القنوات الفضائية الخاصة:
تمال الينوات الفضاشية العربية التي تمتلكلا وتديرها رؤوس األموال العربيية إحيدى المعيالم الحدياية
لإلعأم العربي التي جاءت نتاجاً لاورة اتصاالت مما سياعد عليى كسير احتكيار الدولية لإلعيأم المسيموع
والمرشي ودخول رأس المال العربي الخان في مجال اإلنتا التلف ييوني  .وأيضيا فيي مجيال إنتيا الميواد
اإلخبارييية بمجموعيية ميين الين يوات اإلخبارييية المتخصصيية التييي تسييعى إلييى شييرح وتحليييل وتفسييير األخبييار
وتيديم وجلات النظر المتعددة والتعر ،على الرأي والرأي اآلخر بطرح مجموعة مين البيرامج هيدفلا تييديم
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خدميية إخبارييية للمشيياهد العربييي والخييار فكان يت الييدول العربييية تنييافس بييذلك الين يوات اإلخبارييية
العالمية واألجنبية(شاهين  2111ن .) 116

 3-0-2مصادر دخل القنوات الفضائية العربية:
تعتمد أغلب الينوات الفضاشية العربية في دخللا على خمسة مصادر رشيسة هي:
 .1الدخل المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االتصال " : "SMSوهو الدخل المتأتي لليناة التلف يونية
الفضيياشية نتيجيية إرسييال المشيياهدين للرسيياشل النصييية عبيير قنيوات االتصييال ميين هيواتفلم المحموليية ويكييون
ذلك نتيجة اتفاق مسبق بين اليناة التلف يونية الفضاشية وشركات االتصال.
 .2الييدخل المتولييد ميين االتصيياالت اللاتفييية واإللكترونييية :وهييو الييدخل المتييأتي للينيياة التلف يونييية الفضيياشية
نتيجيية إتصييال المشيياهدين بييالينوات التلف يونييية الفضيياشية عبيير شييركات االتصييال ويكييون ذلييك نتيجيية اتفيياق
مسبق بين اليناة التلف يونية الفضاشية وشركات االتصال.
 .3اليدخل المتوليد مين الدعايية واإلعيأن :وهيو اليدخل المتيأتي للينياة التلف يونيية الفضياشية نتيجية قييام جلية
معينة باإلعأن عن منتج أو خدمة أو توجيه أو أرشاد مين خيأل الينياة التلف يونيية الفضياشية ميابيل منفعية
مادية لليناة و للا عدة أنواع :نصية أو فيديو أو غرافيكس.
 .4الدخل المتولد من رعاية البرامج التلف يونية :وهيو اليدخل المتيأتي للينياة التلف يونيية الفضياشية نتيجية قييام
جلة معينة برعاية البرامج التلف يونية أو المسلسأت ودفع كافة أو ج ء من تكالفيلا.
 .5الدخل المتولد من تشفير الينوات الفضاشية  :وهو الدخل المتأتي للينياة التلف يونيية الفضياشية نتيجية دفيع
المش ييتركين لمبل ييغ االش ييتراك لمش يياهدة الين يياة أو اليني يوات المش ييفرة بواس ييطة بطاق يية ممغنط يية توض ييع بجل ييا
االستيبال لبث الينوات.
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المبحث الثاني
 9-2المقدمة:

الدراسات السابقة

تمكن الباحث بعد مراجعة الدراسات المتعلية بموضوع الرسالة العاور على عدد من الدراسات

العربية واإلنجلي ية ذات الصلة وقد جرى تيسيم هذه الدراسات إلى محوريين أساسين هما:

 1-9-2الدراسات باللغة العربية:
.1

البيطار(" )2117قدرص التحليل المالي علوى قيواس الربحيوة حالوة تطبيقيوة علوى إحودا الشوركات

الخدمية في سوريا" شركة سيرتيل لالتصاالت"
هييدفت الد ارسيية إلييى بيييان أايير انعكيياس رقييم األربيياح الظيياهر فييي الييواشم المالييية للشييركة فييي واقعلييا
الحييالي والمسييتيبلي ميين خييأل إظلييار قوتلييا اإليرادييية فييي الوضييع الحييالي ومييدى انعكاسييلا علييى الوضييع
المحتمل في المستيبل وذلك باستخدام المنلج التحليلي لنسب اليواشم المالية لتعوام السابية وتحليللا.
وتوصلت الد ارسية إليى أنيه ومين خيأل التحلييل باسيتخدام نسيب الييواشم الماليية يمكين تييويم الشيركة
من جوانب مختلفة ومتعددة بما يسلم في ترشيد الي اررات والسياسات والخطط المستيبلية للشركة.
وقد أوصى الباحث بعدة توصيات كان من أهملا ضرورة االستغأل التام ألصول الشركة األمير
الذي يساعد فيي ييادة اإلييرادات والعميل عليى تخفييض المصياري ،التشيغيلية قيدر اإلمكيان أو المحافظية
على يادتلا بنسب أقل بما يساعد في ارتفاع الدخل التشغيلي وبدوره أدى إلى ارتفاع صافي الدخل.
واختلفييت هييذه الد ارسيية عيين الد ارسيية الحالييية فييي أنلييا بينييت أايير قييدرة التحليييل المييالي علييى قييياس
الربحية.
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة باالطأع على قدرة التحليل المالي في الحد من مشاكل قياس
الربو وربطه بالدراسة الحالية.
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.2

م يوح وسييردون ( " )2111إشووكالية االعت وراف بوواإليراد فووي المحاسووبة الدوليووة فووي ظوول التجووارص

اإل لكترونية"
هييدفت الد ارسيية إلييى التعيير ،علييى البيشيية التجارييية الجديييدة المتماليية بالتجييارة اإللكترونييية ومعرفيية
المخاطر المرافية لبيشة التجارة اإللكترونية ومعرفة ميدى كفايية إجيراءات االعتيرا ،بياإليرادات المتوليدة عين
التجييارة اإللكترونييية ومأشمتلييا وحصيير المشيياكل الناجميية عيين عييدم االعت ي ار ،بيياإليراد فييي البيشيية التجييارة
اإللكترونية .وأعتمدت الدراسة المنلج الوصفي االستيراشي بجمع البيانات والمعلومات.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتاشج منلا أن التجارة االلكترونية تعمل في بيشة فريدة من نوعلا حييث
إن جميييع العمليييات التييي تييتم ميين خأللييا عمليييات غييير ملموسيية الطييابع تفتيييد آللييية التوايييق فييي أغلييب
مراحللييا إن الطبيعيية غييير الملموسيية للتجييارة اإللكترونييية وغييياب التوايييق ألغلييب عملياتلييا أس يلما بشييكل
مباشر في إيجياد مشيكلة رشيسيية لملنية المحاسيبة والتيدقيق فيي آليية التحييق واالعتيرا ،بياإليراد المتوليد مين
عمليات التجارة اإللكترونية.
وق ييد أوص ييت الد ارس يية بع ييدة توص يييات ك ييان م يين أهمل ييا إع ييادة تأهي ييل المحاس ييب الع ييادي وبي يرامج
المحاسبة على ضوء التغيرات البيشية المحيطة.
واختلفت هذه الدراسة عن الد ارسية الحاليية فيي أنليا بينيت إشيكالية االعتيرا ،بياإليراد فيي المحاسيبة
الدولية في ظل التجارة االلكترونية.
وقييد اسييتفاد الباحييث ميين هييذه الد ارسيية بيياالطأع علييى إشييكالية االعت يرا ،بيياإليراد فييي بيشيية جديييدة
كالتجارة االلكترونية وميارنتلا بالمشاكل الخاصة باالعترا ،باإليراد في الدراسة الحالية.
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.3

أبو رمان( " )2113مشكالت االعتراف باإليراد في تطبيقات التجارص اإللكترونية"
هي ييدفت الد ارسي يية إلي ييى تحليي ييل مشي ييكأت عمليي يية االعت ي يرا ،بي يياإليراد الني يياتج عي يين عمليي ييات التجي ييارة

اإللكتروني يية عل ييى ض ييوء المع ييايير الدولي يية .واعتم ييدت الد ارس يية الم يينلج الوص ييفي التحليل ييي بجم ييع البيان ييات
والمعلومات وذلك من خأل دراسة تطبييية على الشركات العاملة بالتجارة اإللكترونية في األردن.
وتوص ييلت الد ارس يية إل ييى ع ييدة نت يياشج منل ييا وج ييود أا يير لتطبيي ييات التجاري يية اإللكتروني يية عل ييى قابلي يية
التحيق.
وقد أوصت الدراسة بضيرورة التي ام الشيركات العاملية فيي عيالم التجيارة اإللكترونيية بتطبييق معيايير
المحاسبة الدولية أاناء الييام بمعالجات االعترا ،باإليراد وأن تكيون عملييات اكتسياب اإلييراد بشيكل يتفيق
مع تطبييات التجارة الدولية.
واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أنليا بينيت مشيكأت االعتيرا ،بياإليراد فيي تطبيييات
التجارة االلكترونية.
وقييد اسييتفاد الباحييث ميين هييذه الد ارسيية بيياالطأع علييى مشييكأت االعت يرا ،بيياإليراد فييي تطبييييات
التجارة االلكترونية وميارنتلا بالمشاكل الخاصة باالعترا ،باإليراد في الدراسة الحالية.

 2-9-2الدراسات باللغة اإلنجليزية:
Altamuro, Beatty, Weber )2005 (" The Effects of Accelerated

1.

Revenue Recognition on Earnings Management and Earnings
Informativeness: Evidence from SEC Staff Accounting Bulletin No.
"101
هدفت الدراسة إلى دراسة عينتين من الشيركات األوليى تيأارت بعيد إصيدار مجليس المعيايير النشيرة
رقييم  111لمعالجيية إخفيياء األداء الحيييييي للشييركة ب يإدارة األربيياح عيين طريييق االعت يرا ،ب ياإليرادات بشييكل
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متسييارع واحتاجييت إلييى تعييديل أرباحل يا واألخييرى لييم تتييأار بعييد إصييدار النش يرة وذلييك بإسييتخدام
المنلج التحليلي واستخدام نسب اليواشم المالية لتعوام  1998و 1999و  2111وتحليللا.
وتوصلت الدراسة إلى اإلتفاق مع المعايير المحاسيبية الماليية وتأكييد أهميية األربياح المعلنية وعليى
الشييركات أن ال تتييأخر ب ياالعترا ،اإلي يرادات حتييى االنتليياء مين عملييية األربيياح حتييى حييين تكييون ح يواف
إدارة األرباح مرتفعة.
وقيد أوصييى الباحييث بعييدة توصيييات كييان ميين أهملييا أن علييى واضييعي المعييايير المحاسييبية إعطيياء
الشركة حرية التصر ،في اإلبأغ عن اإليراد قبل االنتلاء من عملية األرباح وعلى اإلبأغ عين اإلييراد
غير المكتسب.
واختلفت هذه الد ارسية عين الد ارسية الحاليية فيي أنليا درسيت أاير النشيرة رقيم  111لمجليس المعيايير
المحاسبية على الشركات.
وقيد اسييتفاد الباحييث مين هييذه الد ارسيية بياالطأع علييى أحييد مشياكل الييدخل التييي عالجتليا الد ارسيية واالسييتفادة
منلا في دراسته.
"Dobler, and Hettich )2006) " Rethinking Revenue Recognition

2.

هدفت الدراسة إلجراء مياربة وعمل مشروع بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معيايير
المحاسبة المالية لوضع معييار يسيتند إليى مبيدأ االعتيرا ،بياإليرادات .وأعتميدت الد ارسية المينلج الوصيفي
االستيراشي في جمع البيانات والمعلومات.
وتوصييلت الد ارسيية بعييد أن حللييت مبييدأ ومفلييوم االعت يرا ،بيياإليراد للمشيياريع التييي أج ارهييا مجلييس
معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية على أساس نتياشج البحيوث النظريية والتحليليية
والتجريبية وأظلرت النتاشج الصراعات مع الخصاشن النوعية للمعلومات وأهدا ،التييارير الماليية التيي
هي أكار حدة في نلج الييمة العادلة مما كانت عليه في نلج الييمة المو عة.
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وقد أوصى الباحاان بعدة توصيات كان من أهملا وخأفا لمبدأ االعترا ،اإليرادات وحسيب
معايير التيارير المالية الدولية الحالية يجب عدم إهمال التطورات التي تجري في المشاريع حسب معايير
المحاسيبة الدولييية األخييرى ألنلييا يمكيين أن تاييير تناقضييات جديييدة فييي معييايير التيييارير المالييية الدولييية فييي
المستيبل.
واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أنليا عمليت عليى مياربية وعميل مشيروع مشيترك بيين
مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية فيما يخن مبدأ االعترا ،باإليراد.
وقييد اسييتفاد الباحييث ميين هييذه الد ارسيية بيياالطأع علييى المفيياهيم الخاصيية بيياالعترا ،بيياإليراد ميين
منظور دولي.
Krishnan, and Mintz,2007, " Using Case Materials to Research

3.

"Professional Standards on Revenue Recognition Issues
ه ييدفت الد ارس يية بي ييان التيني ييات الت ييي ق ييد تس ييتخدملا الش ييركات لتغيي يير كمي ييات األرب يياح ع يين طري ييق
التأعييب ب ياإليرادات و اليينظم التييي يمكيين أن تمنييع هييذا التأعييب وتحسييين جييودة التيييارير المالييية وذلييك
باستخدام المنلج التحليلي واستخدام نسب اليواشم المالية لتعوام  1997و 1998و  1999وتحليللا.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك في حاالت معينة إذا صدر تصيريو مين اإلدارة بشيكل غيير ميدروس فإنيه
سيؤار وبشكل سلبي على إيرادات الشركة .
وأوصى الباحث بعيدة توصييات كيان مين أهمليا أن اإلفصياح المحاسيبي يجيب أن يكيون مين جلية
مواوقة التي يمكن استخداملا من قبل اإلدارة لأعترا ،باإليراد واإلفصاح عنلا.
واختلفييت هييذه الد ارسيية عيين الد ارسيية الحالييية فييي أنلييا قامييت بد ارسيية شييركة كبييرى واايير التصيريحات
المالية على مبدأ االعترا ،باإليراد.
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واسييتفاد الباحييث ميين هييذه الد ارسيية فييي معرفيية علييى طييرق التأعييب بيياإليرادات وربطلييا
بالمشاكل الخاصة باالعترا ،بالدخل بالينوات الفضاشية.
4. Dylag, and Kucharczyk (2011) "Recognizing Revenue From The

Construction Of Real Estate In Financial Statements Of
"Developers In Poland
هدفت هذه الدراسة بيان و تيييم أار تفسير معيار رقم  "15اتفاقيات إنشاء العيارات " بشأن
اإلبأغ عن البناء في الشركات فيما يتعلق باالعترا ،باإليرادات والتكالي ،و األصول الناششة عن أداء
عيود البناء و إلى تحليل وعمل ميارنة لليواعد البولندية مع الدولية المعتمدة من شركات التطوير العياري
عند االعترا ،باإليرادات و نتاشج عيود التطوير و تيديم مفادها .وأعتمدت الدراسة المنلج الوصفي
االستيراشي بجمع البيانات والمعلومات.
وتوصلت الدراسة إلى األخذ باالعتبار أهدا ،التفسير لمعيار رقم  15عليلا أن تفترض أن
التغييرات التي أدخللا التفسير رقم  15كان للا أكبر تأاير على تلك الليشات في قطاع التطوير العياري
الذي حتى هذه اللحظة تم االعترا ،باإليرادات من بيع عياراتلا وفيا للمعيار رقم IAS 11وأن االتفاقات
التي دخلت بلا ال تفي بمتطلبات تعري " ،اتفاقيات البناء " أو التفسير معايير رقم  15التي تتعلق بطريية
نسبة اإلنجا .
وأوصى الباحث بضرورة أن تفصو المنشأة عن الي اررات الموضوعية التي تؤار على االعترا،
وتيدير اإليرادات مال الطرق والبيانات واالفتراضات المستخدمة لتيييم االلت امات واألرباح وانشاء قواشم
على حدة ألسعار البيع لعناصر ملمة من العيد.
واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية في أنلا درست االعترا ،باإليراد في قطاع البناء.
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وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة بمعرفة الطرق والحلول التي اعتمدتلا الدراسة للتغلب
على مشاكل قياس الدخل.

 3-9-2ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
أهم ما يمي هذه الدراسة عن الدراسات السابية أنلا تيصت أار عامل مستيل (مبدأ االعترا،
باإليراد) على أار عامل تابع (مشكأت قياس مصادر الدخل) في قطاع الينوات الفضاشية العربية وهو
ما لم تتطرق إليه أي من الدراسات السابية في حدود علم الباحث.
متغير وسيطاً لحصر الفروق إن
وتتمي هذه الدراسة في أنلا جرت على المستوى اإلقليمي واعتباره
اً
وجدت بين الدول العربية.
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الفصل الثالث

طريقة واجراءات الدراسة
 منهجية الدراسة مجتمع وعينة ووحدص معاينة الدراسة أداص الدراسة اختبار صدق وثبات أداص الدراسة مصادر جمع البيانات إجراءات الدراسة عرض وتحليل خصائص عينة الدراسة -أساليب تحليل البيانات
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الفصل الثالث
طريقة واجراءات الدراسة
 1-3المقدمة
يتضييمن هييذا الفصييل عرض ياً لمنلجييية الد ارسيية ومجتمعلييا وعينتلييا وكيفييية اختيارهييا والمصييادر
المس ييتخدمة لجم ييع البيان ييات والمعلوم ييات وكيفي يية إع ييدادها وتطويره ييا واجي يراءات التأك ييد م يين ص ييدق األداة
واباتلا وتوضيحاً إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصاشية التي استخدمت لمعالجة البيانات.

 2-3منهجية الدراسة
قام الباحث باتباع المنلج الوصفي في عرض البيانات والمنلج التحليلي فيي تحلييل نتياشج الد ارسية
التي تلد ،إلى بيان أار االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قيياس مصيادر اليدخل فيي الينيوات
الفضاشية العربية.

 3-3مجتمع وعينة ووحدص معاينة الدراسة
تكييون مجتمييع الد ارسيية ميين جميييع الين يوات الفضيياشية العربييية التابعيية لاأا ية أقمييار ص يناعية (عييرب
سات ونايل سات ونورسات) والبالغ عددها  716قنياة .اميا عينية الد ارسية فليي عشيواشية منتظمية و منليا
 211قنيياة فض يياشية تابع يية لليم يير الص ييناعي نورس ييات حس ييب الج ييداول اإلحص يياشية الت ييي ش ييكلت م ييا نس ييبته
 )Sekaran 2003( %27.93بينم ييا تكون يت وحييدة المعاينيية م يين أف يراد اإلدارة المالييية التابعيية لليني يوات
الفضاشية عينة الدراسة وعددها  171فرداً.

 4-3أداص الدراسة
اعتم ييد الباح ييث ف ييي جم ييع المعلوم ييات إل ييى تص ييميم أداة وه ييي عب ييارة ع يين اس ييتبانة ش ييملت جي ي شيين
رشيسيين  :الج ء األول يتعلق بالمعلومات اإلقليمية والمعلومات الديمغرافية لعينة الدراسة والج ء الااني
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خصيين ألسييشلة بنيييت علييى غيرار ميييياس (ليكييرت  )Likertالخماسييي وذلييك لتحليللييا إحصيياشياً وفحيين
فرضيات الدراسة واعتمدت درجات اليياس كما هو موضو بالجدول(: )3-1
الجدول( )3-1إختبار مقياس اإلستبانة
اإلجابة

موافق بشدة

الدرجة

5

موافق

موافق إلى حد ما

4

غير موافق

3

2

غير موافق بشدة
1

وجدير بالذكر أن سبب اعتماد الباحث هذه األداة عدم قدرته على اعتمياد الييواشم الماليية للينيوات
الفضاشية كون أغلب الينوات شركات خاصة غير مل مة باإلفصاح عن بياناتلا المالية وتعتبر معلوماتليا
المالية مي ة تنافسية وتم عرض اإلستبانة على مجموعة المحكمين واألخذ بمأحظاتلم (ملحق .)2
وقد استخدم الميياس اآلتي في تحليل البيانات:
الحد األعلى للميياس – الحد األدنى للميياس/عدد الفشات=
 1.33=3/4=3/1-5طول الفشة وبلذا تصبو الفشات على النحو اآلتي:
من ( )2.33 -1منخفض.
من ( )3.67-2.34متوسط.
من ( )5-3.68مرتفع.
وقسمت الدرجات إلى اأاة مستويات وعلى النحو اآلتي:
 مستوى منخفض إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين(.)2.33-1 مستوى متوسط إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين(.)3.67-2.34 -مستوى مرتفع إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين (.)5-3.68

56

 5-3إختبار صدق وثبات أداص الدراسة
تييم التحيييق ميين الصييدق األولييي ألداة الد ارسيية وهييي االسييتبانة وذلييك بعرضييلا علييى مجموعيية ميين
المحكمين والمتخصصين في هذا المجال.
وللتأكييد ميين أن االسييتبانة تييييس العوامييل الم يراد قياسييلا والتابييت ميين صييدقلا قييام الباحييث بييإجراء
اختبار مدى االتساق الداخلي لفيرات الميياس حيث تم تيييم تماسك الميياس بحساب معامل كرونباخ ألفا
( )Cronbach Alphaوذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فيرة إلى أخيرى
وهو يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فيرات الميياس إضافة للابات.
وتييدل معييامأت الابييات كمييا هييي مبينيية فييي الجييدول ( )2-3أدنيياه بامتيييا األداة بمعامييل ابييات
مرتفييع وقييدرة األداة بصييورة عاميية علييى تحييييق أغ يراض الد ارسيية .إذ يتضييو ميين الجييدول أن أعلييى معامييل
ابات ألبعاد االستبانة بلغ ( )1.92فيما يأحظ أن أدني قيمة للابات كانت ( .)1.65وهو ميا يشيير إليى
إمكانييية ابييات النتيياشج التييي يمكيين أن تسييفر عنلييا االسييتبانة نتيجيية تطبييلييا وميين الناحييية التطبييييية تعييد
( )Alpha ≥ 0.60ميبولة في البحوث المتعلية بالعلوم المالية واإلدارية.
الجدول()2-3
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (كرونباخ ألفا)
الرقم
1
2
3


البعد
االعترا ،باإليراد المتولد مين الرسياشل اليصييرة عبير قنيوات االتصيال فيي الينيوات
الفضاشية العربية
االعت ي يرا ،بي يياإليراد المتولي ييد مي يين االتصي يياالت اللاتفيي يية واإللكترونيي يية عبي يير قن ي يوات

االتصال في الينوات الفضاشية العربية

االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية

قيمة ( )αألفا

0.75

0.65

0.81
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4
5
6

االعتي يرا ،ب يياإليراد المتول ييد م يين رعاي يية البي يرامج التلف يوني يية ف ييي اليني يوات الفض يياشية

العربية

االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية العربية
مشي ييكأت قيي يياس مصي ييادر الي ييدخل المتولي ييدة مي يين الرسي يياشل اليصي يييرة عبي يير قن ي يوات
اإلتصال ""SMS

0.78
1.88
1.92

7

مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

1.73

8

مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن

1.77

9

مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلف يونية

1.69

11

مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير الينوات الفضاشية

1.74

الكلي

1.77

 6-3مصادر جمع البيانات
استخدم الباحث أسلوبين لجمع البيانات هما:
أوالا :البيانات الثانوية
أستند الباحث لغاية جمع البيانيات النظريية وبشيكل أساسيي عليى جمييع ميا يسيتطيع أن يصيل إلييه
من كتب ورساشل علمية ودوريات ومجأت عبر محركات البحث على الشبكة العنكبوتية.
ثانيا :البيانات األولية
أستند الباحث إلى االستبانة في جمع البيانات األولية والتي صممت استناداً إلى استشارة أصحاب
االختصان واالعتماد على الدراسات السابية ذات العأقة.

 7-3إجراءات الدراسة
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة واباتلا وتحديد العينة لغايات تطبيق أداة الد ارسية و ع الباحيث
أداة الد ارسييية علي ييى أف ي يراد عينييية الد ارسي يية إذ تيييم تو يي ييع ( )211اس ييتبانة عليييى اإلدارة الماليييية فيييي الين ي يوات
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الفضاشية العربيية تيم اسيترداد ( )181اسيتبانة واسيتبعاد ( )11اسيتبانات لعيدم صيأحيتلا للتحلييل
ليبلغ عدد العينة( )171فرداً.

 0-3عرض وتحليل خصائص عينة الدراسة
ليد تم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخ ار التك اررات والنسبة المشوية لوص ،عينة الدراسة
حيث تم تلخين النتاشج في الجداول التالية:

 1-0-3نوع القناص
الجدول ()3-3

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (نوع القناص)
المتغير
نوع اليناة التي تعمل بلا

الفشة

التكرار

النسبة المشوية

حكومية

8

4.7

خاصة

162

95.3

171

111

المجموع الكلي

ويتضو أن نسبة العاملين في الينوات الحكومية بلغت ( )% 4.7في حين بلغت نسبة العاملين
في الينوات الخاصة ( )%95.3فالنسبة األعظم من الينوات وبنسبة ( )%95.3هي قنوات خاصة ويرى
الباحث أنه وكون النسبة األعظم من الينوات هي خاصة ستكون أكار الت اماً بمبادئ المحاسبة الميبولة
قبوالً عاماً وبالتالي قد يكون ذلك أضفى مصداقية إلى صدق اإلجابات على أسشلة االستبانة.

 2-0-3التوزيع اإلقليمي للقناص
الجدول ()4-3

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (مكان وجود القناص)
المتغير
التو يع اإلقليمي لليناة



الفشة

التكرار

النسبة المشوية

شبه الج يرة العربية

16

9.5

شمال افريييا

81

47.6

شرق افريييا

1
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1.11

اللأل الخصيب

73

42.9

171

% 111

المجموع الكلي

ويتضو أن نسبة العاملين في قناة شبه الج يرة العربية قد بلغت ( )% 9.5في حين بلغت نسبة
العاملين في قناة شمال افريييا( )%47.6وبلغت نسبة العاملين في قناة اللأل الخصيب()%42.9
ويظلر الجدول ( )4-3أن أغلب الينوات تو عت بشكل أساسي إقليمي :شمال افريييا بنسبة ( )%47.6و
اللأل الخصيب( )%42.9وسيظلر فيما بعد اختبار MANOVAأهمية هذا التو يع.

 3-0-3توزيع المؤهل العلمي
الجدول ()5-3

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (المؤهل العلمي)
المتغير

المؤهل العلمي

المجموع الكلي

الفشة

التكرار

النسبة المشوية

اانوي

1

1.11

دبلوم متوسط

1

1.11

بكالوريوس

121

71.2

دبلوم عالي

33

19.4

ماجستير

16

9.4

دكتوراه

1

1.11

171

% 111

ويتضو أن نسبة العاملين الذين مؤهللم العلمي (بكالوريوس) بلغت ( )% 71.2ونسبة العاملين
الذين مؤهللم العلمي (دبلوم عالي) بلغت ( )%19.4في حين نسبة العاملين الذين مؤهللم العلمي
(ماجستير) بلغت (.)%9.4وكون النسبة األعلى لحملة البكالوريوس فإن ذلك يضفي مصداقية على
إجابات عينة الدراسة.
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 4-0-3توزيع التخصص
جدول ()6-3

وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (التخصص)
المتغير

التخصن

المجموع الكلي

الفشة

التكرار

النسبة المشوية

محاسبة

72

42.4

ادارة اعمال

25

14.7

اقتصاد

16

9.4

مالية

57

33.5

اخرى

1

1.11

171

% 111

ويتضو أن نسبة العاملين الذين تخصصلم محاسبة بلغت ( )% 42.4وبلغت نسبة العاملين
الذين تخصصلم إدارة اعمال ( )%14.7و بلغت نسبة العاملين الذين تخصصلم اقتصاد ( )% 9.4في
حين بلغت نسبة العاملين الذين تخصصلم علوم مالية ومصرفية (.)%33.5
وكون النسبة األعلى للعاملين الذين تخصصلم محاسبة فإن ذلك يضفي مصداقية على إجابات عينة
الدراسة.

 5-0-3توزيع مسمى الوظيفة
ويتضو أن نسبة العاملين الذين مسماهم الوظيفي "مدير مالي" بلغت ( )% 38.2و نسبة
العاملين الذين مسماهم الوظيفي "مساعد  /ناشب مدير عام" بلغت ()%14.2

في حين بلغت نسبة

العاملين الذين مسماهم الوظيفي "رشيس قسم  /إدارة مالية" ( )% 28.2كما بلغت نسبة العاملين الذين
مسماهم الوظيفي "محاسب رشيسي" ( )%9.4و بلغت نسبة العاملين الذين مسماهم الوظيفي "محاسب"
( )%11.1كما في الجدول (.)7-3
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جدول ()7-3
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (مسمى الوظيفة)
المتغير

مسمى الوظيفة

الفشة

التكرار

النسبة المشوية

مدير مالي

65

38.2

مساعد  /ناشب مدير مالي

24

14.2

رشيس قسم /إدارة مالية

48

28.2

محاسب رشيسي

16

9.4

محاسب

17

10.0

171

% 111

المجموع الكلي

 6-0-3توزيع مدص الخبرص العملية
جدول ()0-3
وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة (مدص الخبرص العملية)
المتغير

مدة الخبرة العملية

الفشة

التكرار

النسبة المشوية

أقل من  3سنوات

25

14.7

من  3إلى أقل من  6سنوات

64

37.6

من  6إلى أقل من  9سنوات

57

33.5

من  9إلى أقل من  15سنة

24

21.4

من  15سنة فأكار

1

1.11

171

% 111

المجموع الكلي

ويتضو أن من مدة خدمته (أقل من  3سنوات ) بلغت نسبتلا ( )% 14.7في حين بلغت
نسبة من مدة خدمته (من  6-3سنوات) ( )%37.6وبلغت نسبة من مدة خدمته (من  9-6سنة)
( )%33.5وبلغت نسبة من مدة خدمته (من  15-9سنة) (.)%14.2
ولدى تفحن جميع النتاشج المشار إليلا في الجداول السابية المتعلية بخصاشن العينة ككل
والخصاشن الديمغرافية لعينة الدراسة خصوصاً يمكن االستنتا بأن تلك النتاشج في مجمللا توفر مؤش اًر

50

يمكن االعتماد عليه بشأن أهلية أفراد العينة لإلجابة على األسشلة المطروحة في االستبانة ومن ام
االعتماد على إجاباتلم أساساً الستخأن النتاشج المستلدفة من البحث.

 9-3أساليب تحليل البيانات:
بعد أن تمت عملية جمع البيانات والمعلومات الأ مة حول متغيرات الدراسة تم ترمي ها وادخاللا
إلى الحاسب اآللي الستخ ار النتاشج اإلحصاشية حيث جرى االستعانة باألساليب اإلحصاشية ضمن
برنامج الح مة اإلحصاشية للعلوم االجتماعية (SPSS) Statistical Package For Social Science
لمعالجة البيانات التي تم الحصول عليلا من الدراسة الميدانية للعينة المبحواة وبالتحديد فإن الباحث
استخدم األساليب اإلحصاشية اآلتية:
اإلحصاء الوصفي :الوسط الحسابي والتك اررات والنسب المشوية وذلك لوص ،أراء عينة الدراسة حول
متغيرات الدراسة ولتحديد أهمية العبارات الواردة في االستبانة وكذلك االنحرا ،المعياري لبيان مدى
تشتت اإلجابات عن وسطلا الحسابي.
اختبار كرونباخ ألفا( :)Cronbach Alphaوذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات
المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتملت عليلا الدراسة.
تحليل االنحدار البسيط ( :)Linear Regressionالختبار تأاير كل متغير مستيل في المتغير التابع.
اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي ( :)MANOVAوذلك الختبار مدى وجود فروق ذات داللة
إحصاشية في إجابات عينة الدراسة والتي تع ى للمتغير المعدل (التو يع اإلقليمي).
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة (التحليل اإلحصائي )

 -المقدمة

تحليل أسئلة الدراسة -عرض وتحليل نتائج اختبارات فرضيات الدراسة

57

الفصل الرابع
نتائج الدراسة

1-4المقدمة
يتنيياول هييذا الفصيل عرضياً لنتيياشج أسييشلة الد ارسيية أحصيياشياً وتحليللييا واإلجابيية عيين أسييشلة الد ارسيية
باسييتخدام الطييرق اإلحصيياشية والمحييددة فييي منلجييية البحييث كمييا تييم اسييتخدام برنييامج ( )SPSSإلج يراء
التحلييل اإلحصيياشي علييى البيانييات التييي جييرى تجميعلييا بيأداة الد ارسيية (االسييتبانات) التييي و عييت علييى أفيراد
عينة الدراسة.

 2-4تحليل أسئلة الدراسة
ت ييم االس ييتناد ف ييي ع ييرض نت يياشج أس ييشلة الد ارس يية إل ييى ك ييل م يين المتوس ييطات الحس ييابية واالنح ارف ييات
المعيارييية ودرجيية وترتيييب األهمييية النسييبية إلجابييات أفيراد العينيية علييى أايير االلتي ام بمبييدأ االعتيرا ،بيياإليراد
على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية ميسمة إلى مجاالتلا.

 1-2-4مجال االعتراف باإليراد المتولد من الرسائل القصيرص عبر قنوات االتصال
حسي يبت المتوس ييطات الحس ييابية واالنح ارف ييات المعياريي ية لجمي ييع الفيييرات المتعلي يية بمج ييال االعتييرا،
باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االتصال فيي الينيوات الفضياشية العربيية كميا هيو مبيين فيي
الجدول(.)1-4
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جدول ()1-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد من الرسائل
القصيرص عبر قنوات االتصال في القنوات الفضائية العربية

رقم

الفيرة

1

الفيرات
التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة
في الرساشل اليصيرة.

معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من الرساشل

10

اليصيرة وكيفية إظلاره في السجأت

2

قياس التكلفة والمنفعة للرساشل اليصيرة.

المتوسط

الحسابي

4.48

االنحرا،
المعياري

0.73

4.29

0.76

4.15

0.64

االلت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من الرساشل
5

اليصيرة.

4.15

0.77

االلت ام بشروط االكتساب النيدي لإليراد المتولد من
7
9
3
6
8
4

الرساشل اليصيرة.
تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم  18على
اإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة

التأكد من عملية اليبض أو االستحياق لمبالغ
الرساشل اليصيرة.

االلت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من
الرساشل اليصيرة.

معالجة مشاكل االعترا ،باإليراد المتولد من
الرساشل اليصيرة.

توقيت عملية االعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل
اليصيرة.

الكلي

4.01
4.01
3.95
3.95
3.91

0.76
0.82
0.72
0.78
0.68

3.82

0.67

4.07

0.38

المرتبة

درجة

األهمية

1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

5

مرتفع

6

مرتفع

7

مرتفع

8

مرتفع

9

مرتفع

11

مرتفع
مرتفع

06

ويظلر الجدول ( )1-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات
الحسابية للا بين ( )3.82-4.48بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)4.17وجاءت الفيرة
( )1التي تنن على أنه " :التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة في الرساشل اليصيرة " .في
المرتبة األولى بمتوسط حسابي( )4.48وانحرا ،معياري بلغ ( )1.73وجاءت الفيرة ( )4التي تنن
على أنه " :توقيت عملية اإلعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة " بالمرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي بلغ ( )3.82وانحرا ،معياري بلغ (.)1.67

 2-2-4مجال االعتراف باإليراد المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية عبر قنوات
االتصال

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال االعترا،

باإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية عبر قنوات االتصال في الينوات الفضاشية العربية كما
هو مبين في الجدول (:)2-4
الجدول ()2-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال االعتراف باإليراد المتولد من
اال تصاالت الهاتفية واإللكترونية عبر قنوات االتصال

رقم

الفيرات

الفيرة

الحسابي

المعياري

4.24

1.11

1

4.23

0.81

2

4.19

0.73

3

معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من االتصاالت 4.15

0.77

4

التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة من

11

اإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

قياس التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من االتصاالت

12

اللاتفية واإللكترونية.

التأكد من عملية اليبض أو االستحياق لمبالغ

13

االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

20


المتوسط

االنحرا،

المرتبة

درجة

الموافية

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

07

اللاتفية واإللكترونية وكيفية إظلاره في السجأت
19
14
15
18
17
16

تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم  18على
اإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

توقيت عملية االعترا ،باإليراد المتولد من االتصاالت
اللاتفية واإللكترونية.

االلت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من االتصاالت
اللاتفية واإللكترونية.
معالجة مشاكل اإلعترا ،باإليراد المتولد من
االتصاالت اللاتفية واإللكترونية..
االلت ام بشروط االكتساب النيدي لإليراد المتولد من
االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.
االلت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من
االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.
الكلي

4.11

0.81

5

4.05

0.79

6

4.01

0.76

7

3.91

0.75

8

3.86

0.78

9

3.81

0.90

11

4.06

0.54

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

يظلر الجدول ( )2-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية
للا بين ( )3.81- 4.24بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)4.16وجاءت الفيرة ( )1والتي
تنن على انه " :التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة من اإليراد المتولد من االتصاالت
اللاتفية واإللكترونية " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي( )4.24وانحرا ،معياري بلغ ()1.11
وجاءت الفيرة ( )16والتي تنن على أنه " اإللت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من االتصاالت
اللاتفية واإللكترونية " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )3.81وانحرا ،معياري بلغ (.)1.91

 3-2-4مجال االعتراف باإليراد المتولد من الدعاية واإلعالن
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال االعترا،
باإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية كما هو مبين في الجدول (:)3-4

02

الجدول()3-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال االعتراف باإليراد المتولد من الدعاية
واإلعالن في القنوات الفضائية العربية

رقم

الفيرات

الفيرة

التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من الدعاية
واإلعأن

21

معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن

30

وكيفية إظلاره في السجأت

22

قياس التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن.

المتوسط

الحسابي

4.38

االنحرا،
المعياري

0.84

4.33

0.64

4.24

0.75

التأكد من عملية اليبض أو االستحياق لمبالغ المتولد من
الدعاية واإلعأن.

23

4.19

0.73

تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم  18على اإليراد
المتولد من الدعاية واإلعأن.

29

معالجة مشاكل االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية
واإلعأن.

28

توقيت عملية االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية

24

واإلعأن.

25

االلت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن.
االلت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من الدعاية
واإلعأن.

26

االلت ام بشروط اإلكتساب النيدي لإليراد المتولد من الدعاية
واإلعأن.

27

الكلي



4.11
4.05

0.87
0.57

4.01

0.82

4.01

0.69

4

0.87

3.95

0.79

4.13

0.51

المرتبة

درجة

الصعوبة

1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

5

مرتفع

6

مرتفع

7

مرتفع

8

مرتفع

9

مرتفع

11

مرتفع
مرتفع

06

يظلر الجدول ( )3-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات
الحسابية للا بين ( )3.95- 4.38بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)4.13و جاءت الفيرة
( )21والتي تنن على أنه " :التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من الدعاية واإلعأن " في
المرتبة األولى بمتوسط حسابي( )4.38وانحرا ،معياري بلغ ( )1.84وجاءت الفيرة ( )27والتي تنن
على أنه " :االلت ام بشروط االكتساب النيدي لإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن " بالمرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.95وانحرا ،معياري بلغ (.)1.79

4-2-4مجال االعتراف باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية في القنوات الفضائية
العربية
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال االعترا،
باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية في الينوات الفضاشية العربية كما هو مبين في الجدول
(:)4-4
الجدول()4-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال االعتراف باإليراد المتولد من رعاية
البرامج التلفزيونية في القنوات الفضائية العربية

رقم

الفيرات

الفيرة
31
33
40

التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية
التأكد من عملية اليبض أو االستحياق لمبالغ المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية
معرفة كيفية إابات اإلي ارد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية وكيفية
إظلاره في السجأت

المتوسط

االنحرا،

المرتبة

الحسابي

المعياري

4.39

0.90

1

4.29

0.70

2

4.24

0.81

3

درجة

الصعوبة
مرتفع
مرتفع
مرتفع

07

39

تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم  18على اإليراد المتولد من

مرتفع

4.2

0.85

4

4.19

0.66

5

35

االلت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية.

4.15

0.83

6

مرتفع

32

قياس التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية.

4.05

0.72

7

مرتفع

38

معالجة مشاكل االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية.

4.05

0.72

8

مرتفع

4.01

0.82

9

توقيت عملية االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية.

3.95

0.72

11

الكلي

4.15

0.51

37

36
34

رعاية البرامج التلف يونية.

االلت ام بشروط االكتساب النيدي لإليراد المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية.

االلت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية.

يظلر الجدول ( )4-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية
للا بين ( )3.95- 4.39بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)4.15وجاءت الفيرة ()31
والتي تنن على أنه " :التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من رعاية البرامج التلف يونية "
في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي( )4.39وانحرا ،معياري بلغ ( )1.91وجاءت الفيرة ( )34والتي
تنن على أنه :توقيت عملية االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية " بالمرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.95وانحرا ،معياري بلغ (.)1.72

 5-2-4مجال االعتراف باإليراد المتولد من تشفير القنوات الفضائية
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال االعترا،
باإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية في الينوات الفضاشية العربية
كما هو مبين في الجدول (.)5-4



مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع

05

جدول ()5-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال االعتراف باإليراد المتولد من تشفير
القنوات الفضائية

رقم

الفيرة

41

الفيرات
التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من
تشفير الينوات الفضاشية

المتوسط

الحسابي

4.39

االنحرا،
المعياري

0.72

معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من تشفير الينوات
50

الفضاشية وكيفية إظلاره في السجأت

4.2

0.96

االلت ام بشروط االكتساب النيدي لإليراد المتولد من
47

تشفير الينوات الفضاشية.

4.19

0.73

قياس التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من تشفير
42

الينوات الفضاشية.

4.15

0.89

التأكد من عملية اليبض أو االستحياق لمبالغ المتولد
43

من تشفير الينوات الفضاشية

4.15

0.89

معالجة مشاكل االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير
48

الينوات الفضاشية.

4.15

0.78

االلت ام بشروط تحيق اإليراد للتحيق المتولد من
45

تشفير الينوات الفضاشية.

4.09

0.68

اإللت ام بشروط قابلية اإليراد المتولد من تشفير
46

الينوات الفضاشية.

4.09

0.75

تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم  18على
49

اإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية.

4.01

0.76

توقيت عملية االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير
44

الينوات الفضاشية.

3.91

0.61

الكلي

4.13

0.53

المرتبة

درجة

الصعوبة

1

مرتفع

2

مرتفع

3

مرتفع

4

مرتفع

5
6
7
8
9
11

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

00

يظلر الجدول ( )5-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات
الحسابية للا بين ( )3.91- 4.39بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)4.13فيد جاءت الفيرة
( )41التي تنن على " التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من تشفير الينوات الفضاشية "
في المرتبة األولى بمتوسط حسابي( )4.39وانحرا ،معياري بلغ ( )1.72وجاءت الفيرة ( " )44توقيت
عملية االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ
( )3.91وانحرا ،معياري بلغ (.)1.61

 6-2-4ملخص تحليل فقرات المتغير المستقل ليإلتزام بمبدأ اإلعتراف باإليراد المتولد
في القنوات الفضائية العربية
يشير الجدول ( )6-4إلى ملخن تحليل فيرات المتغير المستيل االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد
المتولد في الينوات الفضاشية العربية.
الجدول ()6-4

ملخص تحليل فقرات المتغير المستقل لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد المتولد في القنوات الفضائية
العربية

رقم

درجة

ترتيب

األهمية

األهمية

المتوسط

االنحرا،

الحسابي

المعياري

4.07

0.38

مرتفعة

4.06

0.54

مرتفعة

3

االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن

4.13

0.51

مرتفعة

3

4

االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية

4.15

0.51

مرتفعة

1

المجا
ل

1
2

المجال
االعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات
االتصال

االعترا ،باإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
عبر قنوات االتصال



4
5

06

االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية

4.13

0.53

مرتفعة

5

الدرجة الكلية

4.11

0.49

مرتفعة

أظلييرت النتيياشج أن مجييال االعت يرا ،بيياإليراد المتولييد ميين الرسيياشل اليصيييرة عبيير قن يوات االتصييال
حصييل علييى متوسييط حسييابي بلييغ ( )4.17وانح يرا ،معييياري بلييغ ( )1.38كمييا حصييل مجييال االعت يرا،
ب يياإليراد المتول ييد م يين االتص يياالت اللاتفي يية واإللكتروني يية عب يير قني يوات االتص ييال عل ييى متوس ييط حس ييابي بل ييغ
( )4.16وانحيرا ،معييياري بلييغ ( )1.54وحصيل مجيال االعتيرا ،بيياإليراد المتوليد ميين الدعاييية واإلعييأن
عل ييى متوس ييط حس ييابي بل ييغ ( )4.13وانحي يرا ،معي يياري بل ييغ ( )1.51وحص ييل مج ييال االعتي يرا ،ب يياإليراد
المتولييد ميين رعاييية البيرامج التلف يونييية علييى متوسييط حسييابي بلييغ ( )4.15وانحيرا ،معييياري بلييغ ()1.51
وحصل مجال االعترا ،بياإليراد المتوليد مين تشيفير الينيوات الفضياشية عليى متوسيط حسيابي بليغ ()4.13
وانحرا ،معياري بلغ (.)1.53

 7-2-4مجال مشكالت قيواس مصوادر الودخل المتولودص مون الرسوائل القصويرص عبور قنووات
اإلتصال ""SMS

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال مشكأت قياس مصادر
الدخل المتولدة من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االتصال " "SMSكما هو مبين في الجدول (.)7-4
جدول ()7-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال مشكالت قياس مصادر الدخل
المتولدص من الرسائل القصيرص عبر قنوات اإلتصال ""SMS

رقم

الفيرة

الفيرات
ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق قياس

المتوسط

الحسابي

االنحرا،
المعياري

53

و االعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة.

2.76

1.38

51

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من الرساشل 2.48

1.37

المرتبة
1
2

درجة

الصعوبة

متوسطة
متوسطة

2

07

اليصيرة.
ال يوجد نظام رقابة داخلي فاعل في عملية
اإلعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة.

52

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية
لإليرادات المتولدة من الرساشل اليصيرة.

57

2.48
2.48

1.34
1.37

3
4

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو
عنلا والمتعلية باإليرادات المتولدة من الرساشل

اليصيرة

54

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس
اإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة

55

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون
المتولدة من الرساشل اليصيرة.

56

الكلي

متوسطة
متوسطة
منخفضة

2.28
2.18

1.38
1.33

2.09

1.23

2.31

1.12

5

6
7

منخفضة
منخفضة
منخفضة

يظلر الجدول ( )7-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للا
بين ( )2.19- 2.76بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)2.31وجاءت الفيرة ( )53التي
تنن على أنه " :ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق اليياس واالعترا ،باإليراد المتولد من
الرساشل اليصيرة" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي( )2.76وانحرا ،معياري بلغ ()1.38

وجاءت

الفيرة ( )56والتي تنن على أنه " يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من الرساشل
اليصيرة " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )2.19وانحرا ،معياري بلغ (.)1.23

 0-2-4مجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال مشكأت قياس
مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية كما هو مبين في الجدول (:)8-4



05

جدول ()0-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد
من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية

رقم

الفيرة

61

المتوسط

الفيرات

الحسابي

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية
باإليرادات المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

2.72

االنحرا،
المعياري

0.94

ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق قياس االعترا،
60

باإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

2.52

1.11

ال يوجد نظام رقابة داخلي فاعل في عملية االعترا ،باإليراد
59

المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

2.44

1.30

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس اإليراد المتولد
62

من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

2.42

1.18

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من
63

االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

2.33

1.17

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من االتصاالت اللاتفية
58

واإللكترونية.

2.28

1.35

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية لإليرادات
64

المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية.

2.23

1.19

الكلي

2.42

0.96

المرتبة
1
2
3
4
5
6
7

درجة

الصعوبة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
متوسطة

يظلر الجدول ( )8-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للا
بين ( )2.23- 2.72بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)2.42وجاءت الفيرة ( )61التي
تنن على أنه " :ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية باإليرادات المتولدة من
االتصاالت اللاتفية واإللكترونية " في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي( )2.72وانحرا ،معياري بلغ

66

( )1.94وجاءت الفيرة ( )64والتي تنن على أنه " :يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير
المالية لإليرادات المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ
( )2.23وانحرا ،معياري بلغ (.)1.19

 9-2-4مجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعالن
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال مشكأت قياس

مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن كما هو مبين في الجدول (:)9-4
جدول ()9-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد
من الدعاية واإلعالن

رقم
الفيرة

الفيرات

المتوسط

االنحرا،

الحسابي

المعياري

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية
68

باإليرادات المتولدة من الدعاية واإلعأن.

2.86

1.28

ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق قياس االعترا،
67
66
69
71

باإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن.
ال يوجد نظام رقابة داخلي فاعل في عملية االعترا ،باإليراد
المتولد من الدعاية واالعأن.

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس اإليراد المتولد من
الدعاية واإلعأن.

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية لإليرادات المتولدة
من الدعاية واإلعأن.

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من

2.85
2.8
2.29
2.14

70

الدعاية واإلعأن.

65

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من الدعاية واإلعأن.

1.75

الكلي

2.40



1.33
1.10
1.20
1.28

2.09

0.92
1.11
0.93

المرتبة
1
2
3
4
5
6
7

درجة
الصعوبة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
متوسطة
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يظلر الجدول ( )9-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات
الحسابية للا بين ( )1.75- 2.86بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)2.41وجاءت الفيرة
()68

التي تنن على أنه " :ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية باإليرادات

المتولدة من الدعاية واإلعأن " في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي( )2.86وانحرا ،معياري بلغ
( )1.28وجاءت الفيرة ( )65والتي تنن على انه " :يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من الدعاية
واإلعأن " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )1.75وانحرا ،معياري بلغ (.(1.11

 11-2-4مجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال مشكأت قياس
مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلف يونية كما هو مبين في الجدول (:)11-4
جدول ()11-4
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد
من رعاية البرامج التلفزيونية
رقم

الفيرات

الفيرة

المتوسط

الحسابي

االنحرا،
المعياري

ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق قياس

اإلعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج
74

التلف يونية.

المرتبة

1
2.71

73
75

التلف يونية

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو

عنلا والمتعلية باإليرادات المتولدة من رعاية

الصعوبة
متوسطة

1.08

ال يوجد نظام رقابة داخلي فاعل في عملية
االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج

درجة

متوسطة
2.51
2.48

1.22
1.34

2

3

متوسطة
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البرامج التلف يونية
72
76

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من رعاية

البرامج التلف يونية.

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس

اإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية.

2.33
2.19

1.24
1.06

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية
78

لإليرادات المتولدة من رعاية البرامج التلف يونية.

2.19

1.14

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون
77

المتولدة من رعاية البرامج التلف يونية.
الكلي

2

1.07

2.34

0.94

4
5
6
7

متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
متوسطة

يظلر الجدول ( )11-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية
للا بين ( )2.11- 2.71بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)2.34وجاءت الفيرة ()74
التي تنن على أنه " :ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق قياس االعترا ،باإليراد المتولد من
رعاية البرامج التلف يونية " في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي( )2.71وانحرا ،معياري بلغ ()1.18
وجاءت الفيرة ( )77والتي تنن على أنه " :يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من
رعاية البرامج التلف يونية " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )2.11وانحرا ،معياري بلغ (.)1.17

 11-2-4مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية
حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال مشكأت قياس
مصادر الدخل المتولد من تشفير الينوات الفضاشية كما هو مبين في الجدول (:)11-4
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جدول()11-4
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد
من تشفير القنوات الفضائية

رقم

المتوسط

الفيرات

الفيرة

الحسابي

االنحرا،
المعياري

المرتبة

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو
82

عنلا والمتعلية باإليرادات المتولدة من تشفير

الينوات الفضاشية

2.62

1.18

قياس االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير
81

2.24

1.03

3

ال يوجد نظام رقابة داخلي فاعل في عملية
80

االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير الينوات
الفضاشية.

85
79
84

لإليرادات

الفضاشية.

المتولدة

من

تشفير

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من تشفير

الينوات الفضاشية.

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل

الديون المتولدة من تشفير الينوات الفضاشية.
الكلي

منخفضة
منخفضة

2.18

1.22

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية
الينوات

متوسطة

1.01

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس
83

1

2
2.43

اإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية.

الصعوبة
متوسطة

ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق

الينوات الفضاشية.

درجة

2.14
2.09

1.04
1.02

1.91

1.15

2.23

0.92

4

5

6
7

منخفضة

منخفضة
منخفضة
منخفضة
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يظلر الجدول ( )11-4المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات

الحسابية للا بين ( )1.91- 2.62بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( .)2.23وجاءت الفيرة
( )82التي تنن على أنه " :ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية باإليرادات
المتولدة من تشفير الينوات الفضاشية " في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي( )2.62وانحرا ،معياري بلغ

( )1.18وجاءت الفيرة ( )84والتي تنن على أنه " :يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون
المتولدة من تشفير الينوات الفضاشية " بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( )1.91وانحرا ،معياري
بلغ (.)1.15

 12-2-4ملخص تحليل فقرات المتغير التابع مشكالت قياس الدخل المتولد من جميع
مصادر الدخل في القنوات الفضائية العربية

يشير الجدول( )12-4لجميع فيرات األسشلة االستبانة التي هدفت إلى فحن مشكأت قياس الدخل
المتولد من جميع مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية.
الجدول ()12-4

ملخص تحليل فقرات المتغير التابع مشكالت قياس الدخل المتولد من جميع مصادر الدخل في القنوات
الفضائية العربية

رقم

المجال

1
2
3
4
5

المجال
مشكأت قياس مصادر الدخل المتولدة من الرساشل اليصيرة عبر
قنوات االتصال "."SMS
مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية
واإللكترونية.
مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن.
مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية.

مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير الينوات
الفضاشية.

الدرجة الكلية



المتوسط

االنحرا،

الحسابي

المعياري

2.31

1.12

2.42

0.96

2.40

0.93

2.34

0.94

2.23

0.92

2.34

0.97

درجة

ترتيب

األهمية

األهمية

منخفض

4

متوسط

1

متوسط

2

متوسط

3

منخفض

5

متوسط
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وأظلرت النتاشج أن مجال مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من الرساشل اليصيرة
عبر قنوات االتصال " "SMSعلى متوسط حسابي بلغ ( )2.31وانحرا ،معياري بلغ ( )1.12وحصل
مجال مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية على متوسط حسابي
بلغ ( )2.42وانحرا ،معياري بلغ ( )1.96وحصل مجال مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من
الدعاية واإلعأن على متوسط حسابي بلغ ( )2.41وانحرا ،معياري بلغ ()1.93

كما حصل مجال

مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلف يونية على متوسط حسابي بلغ ()2.34
وانحرا ،معياري بلغ ( )1.94كما حصل مجال مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير
الينوات الفضاشية على متوسط حسابي بلغ ( )2.23وانحرا ،معياري بلغ (.)1.92

 3-4عرض وتحليل نتائج اختبارات فرضيات الدراسة
 .1الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة )  )α = 0.05لاللتزام
بمبدأ االعتراف باإليراد( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقودي ليإيوراد ) علوى مشوكالت
قياس مصادر الدخل المتولدص من الرسائل القصيرص عبر قنوات اإلتصال في القنوات الفضائية العربية.
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل االنحدار وأظلرت نتاشج التحليل اإلحصاشي وجود أار ذي
داللة إحصاشية ) لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد( قابلية اإلييراد للتحييق تحييق اإلييراد االكتسياب النييدي
لإلي يراد ) علييى مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل المتولييد ميين الرسيياشل اليصيييرة عبيير قن يوات االتصييال فييي
الين يوات الفضيياشية العربييية فيييد كانييت مسييتوى الدالليية فييي جميييع م ارحييل مبييدأ االعت يرا ،بيياإليراد أقييل ميين
( )1.15وهييي داليية إحصيياشيا ممييا يييدل علييى رفييض الفرضييية العدمييية ( )Hoوقبييول الفرضييية البديليية ()Ha
والت ييي تييينن علي ييى " يوجيييد أاي يير ذو داللييية إحصي يياشية عنيييد مس ييتوى دالل يية  ) α = ) 1.15لألت ي ي ام بمبيييدأ
االعترا ،باإليراد( قابلية اإلييراد للتحييق تحييق اإلييراد االكتسياب النييدي لإلييراد ) عليى مشيكأت قيياس

60

مصادر الدخل المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االتصال في الينوات الفضاشية العربية" كميا
هو موضو في جدول(.)13-4
جدول ()13-4
تحليل االنحدار ألثر لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب
النقدي ليإيراد ) على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من الرسائل القصيرص عبر قنوات اال تصال
في القنوات الفضائية العربية.
البيان

R
االرتباط

R2

معامل

F

β

معامل

االنحدار

التحديد

االعترا ،باإليراد المتولد من
الرساشل اليصيرة عبر قنوات

االتصال في الينوات الفضاشية

1.637

1.415

114.495

1.894

الحرية
168

1.173

1.131

5.176

0.359

168

الفضاشية العربية
االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية

1
1.316

1.111

18.626

1.698

168

العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية

1

البرامج التلف يونية في الينوات
الفضاشية العربية

االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير
الينوات الفضاشية العربية


1.111

1

169

واإلعأن في الينوات الفضاشية

الداللة

169

االعترا ،باإليراد المتولد من

عبر قنوات االتصال في الينوات

درجات

مستوى

1

العربية

االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

df

Sig

1.411

1.161

32.143

1.883

1.277

1.177

13.975

1.586

168

1.124

1.111

1.111

169
1
168
169

1.111
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 .2الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة ) )α = 0.05لاللتزام
بمبدأ االعتراف( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي ليإيراد ) على مشكالت قياس
مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية في القنوات الفضائية العربية.
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل االنحدار وأظلرت نتاشج التحليل اإلحصاشي وجود أار ذي
داللة إحصاشية ) لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد االكتساب النيدي
لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية في الينوات
الفضاشية العربية .فيد كانت مستوى الداللة في جميع مراحل مبدأ االعترا ،باإليراد أقل من ()1.15
وهي دالة إحصاشيا مما يدل على رفض الفرضية العدمية ( )Hoوقبول الفرضية البديلة ( )Haوالتي
تنن على " يوجد أار ذو داللة إحصاشية عند مستوى داللة  ) α = ) 1.15لألت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر

الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية في الينوات الفضاشية العربية" كما هو موضو في
جدول(.)14-4
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جدول ()14-4

تحليل االنحدار ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب
النقدي ليإيراد ) على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية
واإللكترونية في القنوات الفضائية العربية

البيان

R

االرتباط

R2

معامل

F

β

معامل
االنحدار

التحديد

االعترا ،باإليراد المتولد من
الرساشل اليصيرة عبر قنوات

االتصال في الينوات الفضاشية

df

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1
1.584

1.341

86.765

1.486

168

االعترا ،باإليراد المتولد من

1

االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

168

1.198

1.139

6.851

1.352

الفضاشية العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد من

1

الدعاية واإلعأن في الينوات

1.253

1.164

11.445

1.478

168

الفضاشية العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد من

1

رعاية البرامج التلف يونية في
الينوات الفضاشية العربية

االعترا ،باإليراد المتولد من

تشفير الينوات الفضاشية العربية

1.111

169

العربية

عبر قنوات االتصال في الينوات

Sig

1.317

1.194

17.529

1.581

1.212

1.145

7.129

1.384

168

1.111

1.111

1.111

169
1
168

1.115

169

 .3الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة ) )α = 0.05
لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي ليإيراد ) على
مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعالن في القنوات الفضائية العربية.
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ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار وأظلرت نتاشج التحليل اإلحصاشي
وجود أار ذي داللة إحصاشية ) لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد
االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات
الفضاشية العربية .فيد كانت مستوى الداللة في جميع مراحل مبدأ االعترا ،باإليراد أقل من ()1.15
وهي دالة إحصاشيا مما يدل على رفض الفرضية العدمية ( )Hoوقبول الفرضية البديلة ( )Haوالتي
تنن على انه " يوجد أار ذو داللة إحصاشية عند مستوى داللة ( ) α = 1.15لألت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر

الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية"

كما هو موضو في جدول (-4

.)15
جدول ()15-4

تحليل االنحدار ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و اال كتساب

النقدي ليإيراد ) على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعالن في القنوات
الفضائية العربية

البيان

R

االرتباط

R2

معامل

F

β

معامل
االنحدار

التحديد

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1

االعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل
اليصيرة عبر قنوات االتصال في

df

1.639

1.418

115.791

1.575

168

الينوات الفضاشية العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد من

1

االتصاالت اللاتفية واإللكترونية عبر
قنوات االتصال في الينوات الفضاشية 1.298
العربية

Sig

1.189

16.322

1.513

168
169

1.111

1.111
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االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية
واإلعأن في الينوات الفضاشية

1
1.478

1.229

49.881

1.876

168

العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية

1

البرامج التلف يونية في الينوات
الفضاشية العربية

االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير
الينوات الفضاشية العربية

1.356

1.127

24.362

1.651

1.319

1.112

19.154

1.559

168

1.111

1.111

169
1
168

1.111

169

 .4الفرضووية الفرعيووة الرابعووة :ال يوجوود أثوور ذو داللووة إحصووائية عنوود مسووتوا داللووة ) )α = 0.05
لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد ( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقودي ليإيوراد )علوى
مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية في القنوات الفضائية العربية.
ولإلجابيية عيين هييذا السيؤال تييم اسييتخدام تحليييل االنحييدار وأظلييرت نتيياشج التحليييل اإلحصيياشي وجييود
أا يير ذي داللييية إحصي يياشية ) لألت ي ي ام بمبي ييدأ االعت ي يرا ،بي يياإليراد ( قابليي يية اإلي ي يراد للتحيي ييق تحييييق اإلي ي يراد
االكتسيياب النيييدي لإلييراد )علييى مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل المتولييد ميين رعاييية البيرامج التلف يونييية فييي
الين يوات الفضيياشية العربييية .فيييد كانييت مسييتوى الدالليية فييي جميييع م ارحييل مبييدأ االعت يرا ،بيياإليراد أقييل ميين
( )1.15وهيي دالية إحصياشيا مميا ييدل علييى رفيض الفرضيية العدميية ( )Hoوقبيول الفرضيية البديليية ()Ha
والتييي تيينن علييى انييه " يوجييد أايير ذو دالليية إحصيياشية عنييد مسييتوى دالليية  ) α = ) 1.15لألت ي ام بمبييدأ
االعترا ،باإليراد( قابلية اإليراد للتحييق تحييق اإلييراد االكتسياب النييدي لإلييراد ) عليى مشيكأت قيياس
مصيادر اليدخل المتوليد ميين رعايية البيرامج التلف يونيية فييي الينيوات الفضياشية العربيية" كمييا هيو موضيو فييي
جدول(.)16-4
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جدول ()16-4

تحليل االنحدار ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب

النقدي ليإيراد ) على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية في
القنوات الفضائية العربية

البيان

R

االرتباط

R2

معامل

F

β

معامل
االنحدار

التحديد

االعترا ،باإليراد المتولد
من الرساشل اليصيرة عبر

قنوات االتصال في الينوات

df

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1
1.651

1.423

123.128

1.621

168

االعترا ،باإليراد المتولد

1

من االتصاالت اللاتفية

168

االتصال في الينوات

1.241

1.158

11.327

1.419

من الدعاية واإلعأن في

1.112
169

الفضاشية العربية
االعترا ،باإليراد المتولد

1
1.461

1.211

45.116

1.851

168

الينوات الفضاشية العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد

1

من رعاية البرامج التلف يونية
في الينوات الفضاشية

1.285

1.181

14.829

1.526

1.111

1

االعترا ،باإليراد المتولد
من تشفير الينوات الفضاشية 1.279

168

1.111

169

العربية

العربية

1.111

169

الفضاشية العربية

واإللكترونية عبر قنوات

Sig

1.178

14.136

1.493

168
169

1.111

72

 .5الفرضية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة ) = 0.05
 )αلاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد ( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي
ليإيراد )على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية العربية.
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم تحليل االنحدار وأظلرت نتاشج التحليل اإلحصاشي وجود أار
ذي داللة إحصاشية ) لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد ( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب

النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير الينوات الفضاشية العربية .فيد
كانت مستوى الداللة في جميع مراحل مبدأ االعترا ،باإليراد أقل من ( )1.15وهي دالة إحصاشيا مما
يدل على رفض الفرضية العدمية ( )Hoوقبول الفرضية البديلة ( )Haوالتي تنن على انه " يوجد أار
ذو داللة إحصاشية عند مستوى داللة  ) α = ) 1.15لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد( قابلية اإليراد
للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من

تشفير الينوات الفضاشية العربية " باستاناء المجال الااني كما هو موضو في جدول (.)17-4
جدول ()17-4

تحليل االنحدار ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي

ليإيراد ) على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية العربية
البيان

R
االرتباط

R2

معامل

F

β

معامل

االنحدار

التحديد

درجات

مستوى

الحرية

الداللة

1

االعترا ،باإليراد المتولد من الرساشل
اليصيرة عبر قنوات االتصال في الينوات

df

1.617

1.369

98.117

1.485

168

الفضاشية العربية

169

االعترا ،باإليراد المتولد من الدخل المتولد

1

من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية عبر
قنوات االتصال في الينوات الفضاشية


Sig

1.196

1.119

1.556

1.164

168
169

1.111

1.214

76

العربية
االعترا ،باإليراد المتولد من الدعاية

واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية
االعترا ،باإليراد المتولد من رعاية البرامج
التلف يونية في الينوات الفضاشية العربية

االعترا ،باإليراد المتولد من تشفير الينوات
الفضاشية العربية

1
1.522

1.272

62.782

1.948

1.297

1.188

16.291

1.539

1.175

1.131

5.293

1.314

1.111

168
169
1

1.111

168
169
1

1.123

168
169

الفرضية الرئيسية الثانية:
النتائج المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا داللة
)  )α = 0.05ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف باإليراد( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب
النقدي ليإيراد ) على مشكالت قياس مصادر الدخل تعزا للتوزيع اإلقليمي للقنوات الفضائية العربية"
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد الفروق بين المتوسطات الحسابية المجموعتين التجريبية
والضابطة تحت متغير التو يع اإلقليمي للينوات تم إجراء اختبار تحليل التباين المشترك الاناشي
).(MANCOVA
جدول ()10-4

نتائج تحليل التباين المشترك الثنائي ) (MANCOVAألثر االلتزام بمبدأ االعتراف باإليراد على
مشكالت قياس مصادر الدخل تعزا للتوزيع اإلقليمي للقنوات

المصدر
التو يع اإلقليمي للينوات
االلت ام بمبدأ االعترا،

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

F

مستوى
الداللة

.691

2

.345

15864.705

.000

72.692

17

4.276

196429.836

.000
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التو يع اإلقليمي للينوات  Xااللت ام

663.422

1

الخطأ

.003

150

الكلي

1062.868

169

30475928.743 663.422
2.18E-005

يوضو الجدول ( )18-4أار االلت ام بمبدأ االعترا ،على مشكأت قياس مصادر الدخل تحت
متغير التو يع اإلقليمي للينوات إذ تم إجراء اختبار تحليل التباين المشترك الاناشي ( )MANCOVAوذلك
للكش ،عن أار االلت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل تع ى للتو يع
اإلقليمي للينوات إذ بلغت مستوى الداللة ( )1.111وهي أقل من الدالة إحصاشيا عند مستوى الداللة
( )1.15مما يدل على رفض الفرضية العدمية ( )Hoوقبول الفرضية البديلة ( )Haوالتي تنن على انه
" توجد فروق ذات داللة إحصاشية عند مستوى داللة(  ) α = 1.15ألار االلت ام بمبدأ االعترا،
باإليراد( قابلية اإليراد للتحيق تحيق اإليراد

االكتساب النيدي لإليراد ) على مشكأت قياس مصادر

الدخل تع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية العربية".
الجدول ()19-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحوري التزام القنوات الفضائية العربية بمبدأ اإلعتراف
اإليراد و مشكالت قياس مصادر الدخل القنوات الفضائية العربية تبع ا للتوزيع اإلقليمي.

المجال

شبه الج يرة العربية

شمال أفريييا

شرق أفريييا


المحور

المتوسط

االنحرا،

الحسابي

المعياري

االعترا ،باإليراد

4.32

0.10

مشكأت قياس مصادر الدخل

2.01

0.40

االعترا ،باإليراد

4.27

0.27

مشكأت قياس مصادر الدخل

1.80

0.39

-

-

االعترا ،باإليراد

.000
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مشكأت قياس مصادر الدخل
اللأل الخصيب

-

-

االعترا ،باإليراد

3.88

1.38

مشكأت قياس مصادر الدخل

3.12

1.91

يوض ييو الج ييدول( )19-4المتوس ييطات الحس ييابية واالنح ارف ييات المعياري يية لمح ييوري التي ي ام الين ي يوات
الفضاشية العربية بمبيدأ االعتيرا ،اإلييراد و مشيكأت قيياس مصيادر اليدخل الينيوات الفضياشية العربيية تبعياً
للتو يع اإلقليمي.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

 النتائج -التوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
فيي ضيوء التحليييل اليذي جييرى فيي الفصيل ال اربييع إلجابيات عينيية الد ارسية فيإن هييذه الفصيل يتنيياول
عرضاً لمجمل النتاشج التي توصل إليلا الباحث كإجابة عين األسيشلة التيي طرحيت فيي الفصيل األول مين
هييذه الد ارسيية والتييي مالييت مشييكلتلا والفرضيييات التييي بنيييت عليلييا وعلييى ضييوء هييذه النتيياشج التييي جييرى
التوصييل إليلييا فييي الد ارسيية الحالييية قييدم الباحييث عييددا ميين التوصيييات ويمكيين تلخييين أهييم نتيياشج الد ارسيية
وفق ما توصلت إليه من خأل إجابات عينة الدراسة بما يلي:
 1-5النتائج
بعييد أن تييم تحليييل واختبييار فرضيييات الد ارسيية إحصيياشيا فييي الفصييل السييابق فإنييه يمكيين تلخييين
النتاشج على النحو التالي:
.1

أار لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من
وجد أن هناك اً

الرساشل اليصيرة عبر قنوات االتصال في الينيوات الفضياشية العربيية حييث أظليرت المتوسيطات الحسيابية
أن اليني يوات الفض يياشية العربي يية تلتي ي م وبش ييكل ع ييال م يين عملي يية التأك ييد م يين المنفع يية االقتص ييادية المس ييتيبلية
المتولدة من الرساشل اليصييرة بينميا انحصير األاير بشيكل أساسيي عليى عيدم وجيود إدارة ماليية عليى د اريية
جيييدة بطييرق قييياس و االعت يرا ،بيياإلي ارد المتولييد ميين الرسيياشل اليصيييرة إال أن الباحييث يييرى أن هييذا األايير
متوسط حيث أن التشتت واإلنحرا ،المعياري عالي جداً.
.2

ير لإللت ي ام بمب ييدأ االعت يرا ،ب يياإليراد علييى مش ييكأت قييياس مص ييادر المتولييد م يين
وجييد أن هنيياك أا ي اً

االتص يياالت اللاتفي يية واإللكتروني يية عب يير قني يوات االتص ييال ف ييي اليني يوات الفض يياشية العربي يية حي ييث أظل ييرت
المتوس ييطات الحس ييابية أن اليني يوات الفض يياشية العربي يية تلتي ي م وبش ييكل ع ييال م يين عملي يية التأك ييد م يين المنفع يية
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االقتص ييادية المس ييتيبلية المتول ييدة م يين اإليي يراد المتول ييد م يين االتص يياالت اللاتفي يية واإللكتروني يية بينم ييا
انحصر األار بشكل أساسي على عدم وجيود ايية فيي البيانيات الماليية المفصيو عنليا والمتعليية بياإليرادات
المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية إال أن الباحث يرى أن هذا األار متوسط حيث إن التشتت
واالنحرا ،المعياري عالي جداً.
.3

أار لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من
وجد أن هناك اً

الدعاية واإلعأن في الينوات الفضاشية العربية حيث أظلرت المتوسيطات الحسيابية أن الينيوات الفضياشية
العربي يية تلتي ي م وبش ييكل ع ييال م يين عملي يية التأك ييد م يين المنفع يية االقتص ييادية المس ييتيبلية المتول ييد م يين الدعاي يية
واإلعييأن بينمييا انحصيير األايير بشييكل أساسييي علييى عييدم وجييود اييية فييي البيانييات المالييية المفصييو عنلييا
والمتعلييية بيياإليرادات المتولييدة ميين الدعاييية واإلعييأن إال أن الباحييث يييرى أن هييذا األايير متوسييط حيييث إن
التشتت واالنحرا ،المعياري عالي جداً.
.4

أار لألت ام بمبدأ االعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من
وجد أن هناك اً

رعايية البيرامج التلف يونيية فييي الينيوات الفضياشية العربيية حيييث أظليرت المتوسيطات الحسيابية أن الينيوات
الفضاشية العربية تلت م وبشكل عالي من عملية التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من رعاية
البرامج التلف يونية بينما إنحصر األار بشكل أساسي على عدم وجود إدارة مالية على دراية جييدة بطيرق
قييياس اإلعتيرا ،بيياإليراد المتولييد ميين رعاييية البيرامج التلف يونييية إال أن الباحييث يييرى أن هييذا األايير متوسييط
حيث أن التشتت واإلنحرا ،المعياري عالي.
.5

وجد أن هناك أار لإللت ام بمبدأ اإلعترا ،باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من

تشفير الينوات الفضاشية العربية حيث أظليرت المتوسيطات الحسيابية أن الينيوات الفضياشية العربيية تلتي م
وبشييكل ع يال ميين عملييية التأكييد ميين المنفعيية االقتصييادية المسييتيبلية المتولييدة ميين تشييفير الين يوات الفضيياشية
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العربييية بينمييا انحصيير األايير بشييكل أساسييي علييى عييدم اييية فييي البيانييات المالييية المفصييو عنلييا
والمتعلييية بيياإليرادات المتولييدة ميين تشييفير الين يوات الفضيياشية العربييية إال أن الباحييث يييرى أن هييذا األايير
متوسط حيث إن التشتت واالنحرا ،المعياري مرتفع جداً.
.6

هنالك عدم اتفاق بين أفراد العينة حيول أاير اإللتي ام بمبيدأ االعتيرا ،بياإليراد عليى مشيكأت قيياس

مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية يع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية العربية.
 2-5التوصيات
بناء على النتاشج التي تم التوصل للا من تحليل البيانات يوصي الباحث بما يلي:
 .1دعييوة الييياشمين علييى الين يوات الفضيياشية العربييية بالعمييل علييى تييوفير كييادر محاسييبي ومييالي كفييوء
ومؤهيل قييادر وعليى د ارييية جييدة بطييرق قييياس و االعتيرا ،بيياإلي ارد المتوليد ميين اليدخل فييي الينيوات
الفضاشية العربية.
 .2حث الينيوات الفضياشية العربيية عليى ضيرورة تعييين وتفعييل دور نظيام الرقابية اليداخلي فيي عمليية
االعترا ،باإليراد.
 .3العمييل علييى إيجيياد آلييية فاعليية وقوييية لعملييية تحصيييل اإلي يراد المتولييد ميين الرسيياشل اليصيييرة فييي
الينوات الفضاشية العربية مدار البحث.
 .4وجيوب اتبياع الينيوات الفضياشية العربيية معيايير المحاسيبة وااللتي ام بمبيدأ االعتيرا ،بياإليراد بشييكل
يتفق مع قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية.
 .5ضرورة عيد دورات تدريبية للكادر المحاسبي في الينوات الفضياشية العربيية الكسيابلم مليارة كيفيية
إابات اإليراد المتولد من مصادر الدخل في هذه الينوات الفضاشية العربية.
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أوال :المراجع باللغة العربية

المراجع

 . .7أبو المكارم وصفي عبدالفتاح ومحمد سمير كامل (" )2111المحاسبة المالية المتوسطة
القياس والتقييم واإلفصا المحاسبي" دار المعرفة الجامعية الياهرة مصر.

 .2أبو رمان بأل  " 2113مشكالت اإلعتراف باإليراد في تطبيقات التجارص اإللكترونية" رسالة
ماجستير غير منشورة قسم المحاسبة كلية االعمال جامعة عمان العربية األردن.
 .6البيطار محمد صأح(" )2117قدرص التحليل المالي على قياس الربحية حالة تطبيقية على

إحدا الشركات الخدمية في سوريا" شركة سيرتيل لالتصاالت" رسالة ماجستير غير منشورة
قسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة دمشق سوريا.

 .7توفيق محمد شري" )2112(،مقدمة المحاسبة المالية" شركة األستاذ للتصميم وخدمات
الكمبيوتر ال قا يق مصر.
 .5الجوال راسم محمد " 1989األقمار الصناعية ووظائفها االتصالية" مكتبة مصباح جدة
السعودية.
 .0حنان رضوان حلوة (" )2113بدائل القياس المحاسبي المعاصر" دار واشل الطبعة األولى
عمان األردن.

 .6حنان رضوان حلوة (" )2116النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير" دار
واشل الطبعة الاانية عمان األردن.
 .7سنيرط باسل عبدالغني(" )2118أصول المحاسبة" دار أسامة للنشر والتو يع عمان األردن.
 .5شاهين هبة ( ")2118التلفزيون الفضائي العربي" الدار المصرية اللبنانية الياهرة مصر.
.76

شاهين هبة (" )2111استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربية" دراسة

تحليلية ميدانية أطروحة رسالة دكتوراه غير منشورة ( جامعة الياهرة  :كلية اإلعأم).
.77


الشري ،عليان)  " ( 2010مبادئ المحاسبة المالية" دار المسيرة للنشر عمان :األردن.
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.72

الصبان محمد سمير والدهراوي كمال الدين وهأل عبداهلل عبد العظيم ()2116

"المحاسبة المتوسطة القياس واإلفصا وفقا لمعايير المحاسبة المالية" المكتب الجامعي
الحديث اإلسكندرية مصر.
.76

الفداغ فداغ ( " )2118مشكالت وحاالت محاسبية" مؤسسة الوراق عمان األردن.

.77

قرطالي يوس ،حافظ(" )2119تحقق اإليراد في القطاع الخدمي وفق ا للمعايير

المحاسبية الدولية حالة تطبيقية على المؤسسة العامة لالتصاالت في سورية" رسالة
ماجستير غير منشورة قسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة تشرين الأذقية سوريا.
.75

كركاشه حسين( ")2112أثر التضخم على المحتوا اإلعالمي للقوائم المالية" رسالة

ماجستير غير منشورة قسم المحاسبة والعلوم المالية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير جامعة قاصدي مرباح ورقلة الج اشر.
.70

مجلة اتحاد إذاعات الدول العربية ملخن البث الفضاشي العربي التيرير السنوي لعام

( )2111جامعة الدول العربية اللجنة العليا للتنسيق بين الينوات الفضاشية العربة العدد:
 2112 3ن 128تونس تونسISSN : 0330 – 6518 .

.76

موح صفير مريم سردون ملدية (  " )2111إشكالية االعترا ،باإليراد في المحاسبة

الدولية في ظل التجارة االلكترونية" الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في

البنوك الجزائرية واشكالية اعتماد التجارص االلكترونية و -عرض تجارب دولية  -يومي27-26:

أفريل  2111الج اشر الج اشر.
.77

نور أحمد محمد(" )2111المحاسبة المالية القياس والتقييم واالفصا المحاسبي وفقا

لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية" الدار الجامعية للنشر والتو يع
اإلسكندرية الياهرة.
.75

نور أحمد محمد(" )2114المحاسبة المالية القياس والتقييم واالفصا المحاسبي وفقا

لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية" الدار الجامعية للنشر والتو يع
اإلسكندرية الياهرة.
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الملحق ()1
بسمهللاالرحمنالرحيم
جامعة عمان العربية
كلية األعمال – قسم المحاسبة
كلية الدراسات العليا
ماجستير محاسبة
االستبانة
أخيالكريم/أختيالكريمة ...
السالمعليكمورحمةهللاوبركاته...
أمابعد...
يقومالباحثبإجراءدراسةبعنوان"أثر االلتزام بمبدأ االعتراف باإليراد على مشكالت قياس مصادر
الدخل في القنوات الفضائية العربية",وذلككبحثأكاديميلمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستير
فيالمحاسبة,ويسعدنيتكرمكمبالمشاركةفيهذهالدراسةعنطريقتعبئةاالستبانةواإلجابةعلى
أسئلتهابدقة,حيثإنصحةنتائجالدراسةتعتمدبدرجةكبيرةعلىدقةإجابتكم,والتيلنتستغرقمن
وقتكمالثمينسوىبضعدقائقمعدودة,فإنتعاونكممعنايعززالبحثالعلمي.
راجيااالهتمامبتعبئةاالستبانةبكلصدقوأمانةوموضوعيةللخروجبنتائجموضوعيةتعودبالنفععلى
الجميعإنشاءهللا,علماًبأنجميعاإلجاباتستكونموضععنايةوسريةولنتستخدمإالألرغرا
البحثالعلمي.


شاكرومقدرلكمحسنتعاونكم,,,


الباحث





محمدالعقلة
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الجزء األول :المعلومات الديمغرافية (ال يتطلب ذكر االسم):
ضععالمة()Xعنداإلجابةالتيتتناسبمعموقفك.

.1نوع القناة التي تعمل بها :حكومية() خاصة().


.2مكان وجود القناة:شبهالجزيرةالعربية()شمالأفريقيا()شرقأفريقيا()الهالل
الخصيب()


.3المؤهل العلمي:
()
ثانوي
()
دبلوممتوسط
()
بكالوريوس
دبلومعالي()
ماجستير()
دكتوراه()


 .4التخصص:
()
محاسبة
()
إدارةأعمال
()
إقتصاد
مالية()
 ()حددهامنفضلك..........................
أخرى
.5مسمى الوظيفة:
مديرمالي()
مساعد/نائبمديرمالي()
رئيسقسم/إدارةمالية()
محاسبرئيسي()
محاسب()


.6مدة الخبرة العملية:
أقلمن3سنوات()
من3إلىأقلمن6سنوات()
من6إلىأقلمن9سنوات()
من9إلىأقلمن15سنة()
من15سنةفأكثر()




55

الجزء الثاني :معلومات حول متغيرات الدراسة
فضالًحددمدىموافقتكمعالعباراتالتالية,وذلكبوضععالمة()Xعنداإلجابةالتيتتناسبمع
موقفكمنالعبارة.
أوال :الفقرات التي تتعلق بالمتغير المستقل  :إلتزام القنوات الفضائية العربية بمبدأ اإلعتراف اإليراد.
 .1ما مدى الت زامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من الرسائل القصيرة عبر قنوات االتصال بقناتكم الفضائية:
غير
موافق موافق غير
موافق
م العبارة
إلى حد موافق موافق
بشدة
بشدة
ما
 1التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدةفيالرسائلالقصيرة .
 2قياسالتكلفةوالمنفعةللرسائلالقصيرة.
 3التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالرسائلالقصيرة.
 4توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة.
 5اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة.
 6اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمنالرسائلالقصيرة.
 7اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة.
 8معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة.
 9تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم77علىاإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة
 10معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرةوكيفيةإظهارهفيالسجالت
 .2ما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية عبر قنوات االتصال بقناتكم
الفضائية:
م
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

العبارة
التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدةمناإليرادالمتولدمناالتصاالت
الهاتفيةواإللكترونية .
قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغاالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية..
تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم77علىاإليرادالمتولدمناالتصاالت
الهاتفيةواإللكترونية.
معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونيةوكيفيةإظهاره
فيالسجالت

موافق
بشدة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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 .3ما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من الدعاية واإلعالن في قناتكم الفضائية:
م

العبارة

موافق بشدة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

 21التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدمنالدعايةواإلعالن
 22قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 23التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 24توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 25اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 26اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 27اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 28معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 29تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم77علىاإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
 30معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالنوكيفيةإظهارهفيالسجالت
 .4ما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من رعاية البرامج التلفزيونية في قناتكم الفضائية:
م
31
32
33
34
35
36
37
38

العبارة

موافق بشدة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية
قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية
توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم77علىاإليرادالمتولدمنرعايةالبرامج
 39التلفزيونية.
معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةوكيفيةإظهارهفي
 40السجالت
 .5ما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من تشفير القنوات الفضائية في قناتكم الفضائية:
م
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

العبارة
التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية
قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية
توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
اإللتزامبشروطتحققاإليرادللتحققالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
اإللتزامبشروطقابليةاإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم77علىاإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائيةوكيفيةإظهارهفيالسجالت



موافق
بشدة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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ثانيا :الفقرات التي تتعلق بالمتغير التابع:مشكالتقياسمصادرالدخلالقنواتالفضائية
العربية.

-1مشكالت قياس مصادر الدخل المتولدة من الرسائل القصيرة عبر قنوات اإلتصال "."SMS
م
61
62
63
64
65
00
66

موافق
بشدة

العبارة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنالرسائلالقصيرةبالوقتالمحدد.
اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنالرسائل
القصيرة.
اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياسواإلعترافباإليرادالمتولدمن
الرسائلالقصيرة.
اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن
الرسائلالقصيرة
هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة
يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنالرسائلالقصيرة.
يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنالرسائل
القصيرة.

-2مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية.
م
68
69
70
71
72
73
74

العبارة
اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونيةبالوقت
المحدد.
اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمناالتصاالت
الهاتفيةواإللكترونية.
اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمن
االتصاالتالهاتفيةواإللكترونية.
اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن
االتصاالتالهاتفيةواإللكترونية
هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفية
واإللكترونية
يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمناالتصاالتالهاتفية
واإللكترونية.
يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمناالتصاالت
الهاتفيةواإللكترونية.







موافق
بشدة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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-3مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعالن.

م
75
76
77
78
79
80
81

م
82
83
84
85
86
87
88

م
89
90
91
92
93
94
95

موافق
بشدة

العبارة
اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنالدعايةواإلعالنبالوقتالمحدد.
اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعاية
واإلعالن.
اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعاية
واإلعالن.
اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن
الدعايةواإلعالن.
هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن.
يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنالدعايةواإلعالن.
يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنالدعايةواإلعالن.
-4مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية.

العبارة

موافق
بشدة

موافق

موافق

موافق
إلى حد
ما

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

غير
موافق
بشدة

اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةبالوقتالمحدد.
اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنرعايةالبرامج
التلفزيونية
اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمنرعاية
البرامجالتلفزيونية.
اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن
رعايةالبرامجالتلفزيونية
هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنرعايةالبرامج
التلفزيونية.
يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنرعايةالبرامجالتلفزيونية.
يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنرعايةالبرامج
التلفزيونية.
-5مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية.

العبارة
اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنتشفيرالقنواتالفضائيةبالوقتالمحدد.
اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفيرالقنوات
الفضائية.
اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفير
القنواتالفضائية.
اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن
تشفيرالقنواتالفضائية
هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية.
يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنتشفيرالقنواتالفضائية.
يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنتشفيرالقنوات
الفضائية.



موافق
بشدة

موافق

موافق
إلى حد
ما

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

55

الملحق ()2

التسلسل

االسم

الجامعة

التخصص

1

األستاذ الدكتور نبيل الحلبي

جامعة عمان العربية

محاسبة

2

األستاذ الدكتور عبدالناصر نور

جامعة الشرق األوسط

محاسبة

3

األستاذ الدكتور يوس ،سعادة

جامعة العلوم التطبييية

محاسبة

4

الدكتور محمد شبيطة

جامعة عمان العربية

ادارة مالية

5

الدكتور ياد السعيدات

جامعة عمان العربية

محاسبة

