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 والتقدير الشكر
 

 العميل هيذا إلنجيا  األسيباب كيل ليي سخر الذي الكبير الفضل صاحب الىتع هلل الشكر

 . واآلخر األول في الحمد فله

أتوجييييه بالشييييكر والتيييييدير وعظيييييم اإلمتنييييان أن وال يسييييعني وقييييد انتلييييى هييييذا العمييييل إال 

النصييو و اإلرشيياد لييي  للييدكتور ظيياهر شيياهر اليشييي لتفضييله باإلشييرا، علييى رسييالتي  وتيييديم

ن  فله مني كل الشكر والتييدير ما هو عليه اآل إلى وضوع فكرة إلى أن وصلمنذ أن كان الم

 .وج اه اهلل عني خير الج اء

كمييا أتيييدم بييوافر الشييكر والتيييدير لعضييوي لجنيية المناقشيية األسييتاذ الييدكتور نبيييل بشييير 

ى الحلبي واألستاذ الدكتور عبدالناصر ابيراهيم نيور عليى تحمللميا عنياء الييراءة والمناقشية وعلي

الج يييل إلييى األسييتاذ الميييام اتوجييه بالشييكر  مييا قييدماه ميين مأحظييات أاييرت الرسييالة  وفييي هييذا

رشيادات أسيلمت فيي إخيرا  هيذه  الدكتور حمدان علي نصير عليى ميا قدميه ليي مين نصياشو وا 

حكاملا  .الرسالة وا 

وال يفييوتني أن أشييكر قسيييم المحاسييبة وكلييية األعميييال وجامعيية عمييان العربيييية علييى ميييا 

تسيييليأت  وال بيييد مييين توجييييه الشيييكر الخيييالن لليييياشمين عليييى الينيييوات الفضييياشية  قيييدموه مييين

العربية الذين قدموا لي أشكال العون والمساعدة للحصول على المعلومات الأ مة إلتمام هذه 
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 الملخص
 

أاير االلتيي ام بمبيدأ االعتيرا، بيياإليراد عليى مشييكأت قيياس مصييادر اسيية إليى قييياس هيذه الدر هيدفت 

  ولتحييق هد، الدراسة قام الباحث بإتباع المنلج الوصفي في عرض الدخل في الينوات الفضاشية العربية

 .البيانات  والمنلج التحليلي في تحليل نتاشج الدراسة

عييرب )ناعية قمييار صيية أالتابعيية لاأايي العربييية اشيةتكييون مجتمييع الدراسيية ميين جميييع الينييوات الفضيي

قناة فضاشية تابعة  211فبلغتأما عينة الدراسة   قناة 716والبالغ عددها   (ساتسات  ونايل سات  ونور 

 العربيية دارة الماليية التابعية للينيوات الفضياشيةمن أفراد اإلوكانت وحدة المعاينة    لليمر الصناعي نورسات

 علييى إسييتبانة( 211)تو يييع جييرى و ع الباحييث أداة الدراسيية علييى أفييراد عينيية الدراسيية  إذ  و عينيية الدراسيية

( 11)اسييييتبعاد  جييييرى  و إسييييتبانة( 181)اسييييترداد  جييييرىو    فييييي الينييييوات الفضيييياشية العربييييية المالييييية اإلدارة

ل   إذ خضيييييعت كاملليييييا لعمليييييية التحلييييييفيييييرداً ( 171)العينييييية بليييييغتلعيييييدم صيييييأحيتلا للتحلييييييل  ل إسيييييتبانات

 .اإلحصاشي

نتاشج أهملا أن لتحليل بيانات أداة الدراسة  وتم التوصل إلى عدد من ال SPSSم برنامج استخد

ألت ام بمبدأ االعترا، باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية ل اً ك أار هنا

ة لمنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدالتأكد من اأن الينوات الفضاشية العربية تلت م بعملية   ووجد العربية

يياس و الإدارة مالية على دراية جيدة بطرق على عدم وجود    و انحصر األار بشكل أساسمن دخللا 

 .ة من دخللا المتولدد عترا، باإليرااال

  على توفير كادر محاسبي ومالي ك،ء العربيةوقد أوصى الباحث بييام الينوات الفضاشية 

د المتولد من الدخل في الينوات الفضاشية يياس و االعترا، باإليراالدراية جيدة بطرق وعلى ومؤهل قادر 

 .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

 : الدراسة مقدمة 1-1

  لكترونية واإل في مجالي االتصاالت الفضاشية كبيراً  شلد العالم في اآلونة األخيرة نلضة وتطوراً 

فأصبحت األحداث السياسية واألدبية والفكرية والعلمية الكبرى تجرى على مرأى ومسمع من شعوب 

ى هذا التطور إلى انتشار واسع قرية إلكترونية صغيرة   وأد تحويل العالم إلى في أسلم ذلكا م   لمالعا

   فيدالعرب المستللكين لجملور ت ايدةالم والرغبات االحتياجات مع يتماشى بما للينوات الفضاشية العربية

مجموعة موقع )عربية  عشرة قناة فضاشية تة وسسبعماش تاريخه حتى الفضاشية د تلك الينواتبلغ عد

وفي   ضاشيللبث الفاصطناعيا  قمراً  عربية سبعة عشرال ينواتال خدموتست .(2113  المرشدين العرب

  األرضيةلتغطية كامل الكرة ونورسات   عربسات ونايلسات: العربية  االصطناعيةاألقمار  ميدمتلا

 (. 128ن  2112العربية    الدول اإلذاعاتاتحاد مجلة )

الجماهير والُمعلنين  مما لكسب  بينلاوقد نتج عن تعدد الينوات الفضاشية إلى  يادة المنافسة فيما 

على اختأ، تسعى جميعلا إلى جذب الجماهير   قنوات فضاشية جديدةو  متلف ةبرامج أدى إلى ظلور 

الرساشل اليصيرة ) أساسية مصادر  خمسةالينوات على دخل هذه عتمد ي  و ومن ام المعلنينالمستويات  

ورعاية البرامج   ونية  والدعاية واإلعأنواالتصاالت اللاتفية وااللكتر   "SMS"عبر قنوات االتصال 

 (. للينوات المشفرة  رإيرادات التشفيفضًأ عن التلف يونية 

وذلك لتلبية حاجات  ؛الربحية لدى جميع المنشآت قياس الدخل المحاسبي هدفًا أساسياً  دويع  

ند قياس الدخل ويست. ولبيان نتاشج األعمال ألصحاب المنشأة بشكل خان  متخذي اليرارات بشكل عام

 وبناء على هذه الحييية .ومنلا مبدأ االعترا، باإليراد  محاسبية ميبولة عموماً  المحاسبي على مبادئ



 



 

2 

مشكأت على  ا، باإليراداالعتر اللت ام بمبدأ االتي ترتك  على قياس أار   الدراسة هذه تبلورت فكرة

 . ي الينوات الفضاشية العربيةفقياس مصادر الدخل 

ستناداً    لأتصاالت الفضاشية. م.م.ورسات ذلشركة ن اً مالي اً مدير طبيعة عمل الباحث  إلى وا 

  االث مشغل قمر صناعي اة فضاشية عربية   وهيقن ( 171 )والمسؤولة عن اشتراك ما ي يد على

تلك  قناة من التابعة لكل المالية ةاإلدار  فيد جرى التواصل معومؤجر للينوات الفضاشية في العالم العربي  

 .الينوات الفضاشية العربية والتي تشكل عينة جيدة لمجتمع الينوات الفضاشية العربية

 :وعناصرهامشكلة الدراسة  1-2

 عاماً  الميبولة قبوالً و  عليلاالمتعار،  الدولية مبدأ االعترا، باإليراد من المبادئ المحاسبيةيعتبر 

لمبدأ االعترا، الدورية   وطبيا  فرضيةالبلة و والذي يؤدي إلى سأمة وصحة تطبيق كل من مبدأ الميا

يتحيق أو ( أ: )االعترا، باإليراد عندما فإنه يجري  Revenue Recognition Principleباإليراد 

ك ما يشير إلى وجود شكل من أشكال العأقة بين لوهناعند اكتسابه  ( ب)و  قابًأ للتحيقيكون 

 (.47. ن2112 هكركاش)بمبدأ االعترا، باإليراد ماااللت  عملية و مشكأت قياس مصادر الدخل 

لت ام جميع المنشأت اللادفة للربو بتطبيق مبدأ د مشكلة الدراسة من حيييية وجوب ايمكن تحديو 

مع العلم بأن مبدأ .  والذي قد يولد لديلا مشاكل محاسبية في قياس مصادر دخللايراد  اإلعترا، باإل

طار المفاهيمي بادئ األربعة الجوهرية في دستور المحاسبة الممال باإلد أحد الماالعترا، باإليراد يع  

مشكأت االعترا، باإليراد على االلت ام بمبدأ أار  فإن الغرض من الدراسة بيانلذلك للمحاسبة المالية  

 .العربيةالينوات الفضاشية في قياس مصادر الدخل 
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 :أسئلة الدراسة

 :ين الرشيسين وهما حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال

قابلية اإليراد ) االعترا، باإليراد بمبدأ لألت ام هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية :  السؤال الرشيسي األول 

الينوات في  الدخل مصادر قياس على مشكأت(للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد 

 ؟  العربيةالفضاشية 

 : سي األسشلة الفرعية التاليةهذا السؤال الرشي من ويتفرع

مشكأت قياس مصادر على  االعترا، باإليرادبمبدأ لألت ام هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية   (1

 ؟العربيةالينوات الفضاشية في  "SMS" المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات اإلتصالالدخل 

مشكأت قياس مصادر الدخل على  اإليراداالعترا، ببمبدأ لألت ام  هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية (2

 ؟ العربيةالينوات الفضاشية في  االتصاالت اللاتفية واإللكترونيةالمتولد من 

مشكأت قياس مصادر الدخل على االعترا، باإليراد بمبدأ لألت ام  هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية (3

 ؟ العربيةالينوات الفضاشية في  الدعاية واإلعأنالمتولد من 

مشكأت قياس مصادر الدخل على االعترا، باإليراد بمبدأ لألت ام  هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية (4

 ؟ العربيةالينوات الفضاشية في  البرامج التلف يونية المتولد من رعاية

مشكأت قياس مصادر الدخل على االعترا، باإليراد بمبدأ لألت ام هل هنالك أار ذو داللة إحصاشية  (5

 ؟من تشفير الينوات الفضاشيةلد المتو 

باإليراد  االعترا،االلت ام بمبدأ  أارفي  إحصاشيةهل هنالك فروق ذات داللة : السؤال الرشيسي الااني

 على مشكأت قياس مصادر الدخل (قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد ) 

 ؟ العربيةة تع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشي
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 :فرضيات الدراسة  3 -1

 : حاول الباحث اختبار الفرضيات األتية

 :Ho1 الفرضية الرئيسية االولى

االعترا، بمبدأ لألت ام (  α=  ( 0.05عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

قياس مصادر  مشكأتعلى  (قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد ) باإليراد

 .العربيةالينوات الفضاشية الدخل في 

 :وينبثق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية

1) : Ho1-10.05عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )  =α  ) االعترا، بمبدأ لألت ام

قياس مصادر  مشكأتعلى  (لنيدي لإليراد قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب ا) باإليراد

 .العربيةالينوات الفضاشية في  المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات اإلتصالالدخل 

2) : Ho1-20.05عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )  =α  ) بمبدأ لألت ام

قياس مصادر  على مشكأت (لنيدي لإليراد قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب ا) االعترا،

 .العربيةالينوات الفضاشية في  المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونيةالدخل 

3) : Ho1-30.05عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )  =α  ) االعترا، بمبدأ لألت ام

قياس مصادر  على مشكأت (كتساب النيدي لإليراد قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   اال) باإليراد

 .العربيةالينوات الفضاشية في  من الدعاية واإلعأن المتولدالدخل 

4) : Ho1-40.05عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )  =α  ) االعترا، بمبدأ لألت ام

قياس مصادر  على مشكأت(لنيدي لإليراد قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب ا) باإليراد 

 .العربيةالينوات الفضاشية في  المتولد من رعاية البرامج التلف يونية الدخل
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5) : Ho1-50.05عند مستوى داللة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )  =α  ) بمبدأ لاللتزام

قياس  على مشكأت(النيدي لإليراد قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب ) االعتراف باإليراد 

  .العربية من تشفير الينوات الفضاشيةالمتولد  مصادر الدخل

 :Ho2  الثانية الفرضية الرئيسية

االلت ام بمبدأ  ارأل(  α=  ( 0.05عند مستوى داللة داللة إحصاشية  اتذ روقفال توجد 

على مشكأت قياس  (االكتساب النيدي لإليراد قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   ) باإليراد االعترا،

 .العربيةتع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية  مصادر الدخل

 :الدراسة أنموذج 4 -1
 :المتغير التابع     : المتغير المستقل
 :مشكأت قياس مصادر الدخل             : االعترا، باإليرادااللت ام بمبدأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

 :معدلال  المتغير   
 
 

 
 *أنموذج الدراسة ( 1-1) الشكل

مووو و وسووردون )ودراسددة ( Dobler, and Hettich,2006)باإلسددتناد ع ددى دراسددة  الباحدد  إعدددادمددن : المصدددر* 
 (2111و

 

 .للتحيق اإليرادقابلية  -1

 .تحيق اإليراد -2

 .النقدي لإليراد تساباإلك -3

 

الرساشل قياس مصادر الدخل المتولدة من  -1
 ."SMS" ات اإلتصالاليصيرة عبر قنو 

االتصاالت قياس مصادر الدخل المتولد من  -2
 .اللاتفية واإللكترونية

 .الدعاية واإلعأنقياس الدخل المتولد من  -3

البرامج  رعايةقياس الدخل المتولد من  -4
 .التلف يونية

تشفير الينوات قياس الدخل المتولد من  -5
 .الفضاشية

 
 اإلقليمي للقنوات الفضائية في الوطن العربيالتوزيع 
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 :التعريفات اإلجرائية 5 -1

  :وهي  ةالدراس بموضوع عأقة ورد في الدراسة عدد من المصطلحات التي جرى تعريفلا والتي للا

وتختليي، . اذا تحيييق او كيان قييابأ للتحيييق أو تيم اكتسييابهيييتم االعتييرا، بياإليراد  :مبودأ اإلعتووراف بوواإليراد (1

  أو وفيييا لنسييب نيطيية البييعميا عنييد آلييية التحيييق حييث يوقييت االعتييرا، إ عمليية توقيييت االعتييرا، حسيب

 .نجا  أو عند االستأم النيدياإل

كتسياب اإلييراد المتوليد مين بييع سيلعة أو ه أن جميع العملييات الأ مية الوييصد ب :يراد للتحقققابلية اإل (2

م فيييدان السيييطرة ملكييية ميين البيياشع إلييى المشييتري وعييدانتيييال ال: تيييديم خدميية قييد انتلييت مييا عييدا عمليتييين 

فييي الينييوات الفضيياشية  وسييو، يييتم قييياس هييذا المتغييير. للبيياشع علييى السييلعة المباعيية أو الخدميية الميدميية

 .  أداة الدراسةستبانةطة أسشلة فيرات االاسة بو العربي

الكتسيياب اإليييراد المتولييد ميين بيييع سييلعة أو تيييديم وييصييد بييه أن جميييع العمليييات الأ ميية  :تحقووق االيووراد (3

طة أسيشلة فييرات اسيفيي الينيوات الفضياشية العربيية بو  قيياس هيذا المتغيير وسو، يجري .خدمة قد اكتملت

 .  أداة الدراسةستبانةاال

المتوليد مين بييع سيلعة  اإلييرادوييصد به أن جميع العمليات الأ مية الكتسياب  :كتساب النقدي ليإيراداال  (4

وسييو، يييتم . يييديليياء ولكيين هنيياك شييك فييي التحصيييل الننتأو تيييديم خدميية قييد انتلييت أو علييى وشييك اال

 .الدراسة   أداةستبانةطة أسشلة فيرات االاسبو قياس هذا المتغير في الينوات الفضاشية العربية 

 األخييرى واألحييداث   الكاملييةوالمصييرو، النيياتج عيين المعييامأت  اإليييرادهييو الفييرق بييين  :قيوواس الوودخل (5

  و هنياك العدييد مين المشياكل التيي تحييط بعمليية قيياس اليدخل والمتعليية (العرضيةالمكاسب والخساشر )

ملية قياس الدخل تحتيا  و ع. بتحديد كل من اإليرادات والمصروفات التي تخن الفترة موضوع اليياس

إلييى أدليية موضييوعية عيين كييل عنصيير ميين عناصيير اإليييرادات والمصييروفات  وهييذا األميير صييعب تحيييييه 
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كمييييا فييييي الييييديون المعدوميييية  واإلهييييأك   تيديرييييية بطبيعتليييياالنتيجيييية لوجييييود بعييييض المصييييروفات 

المحاسييبية  المبييادئ و الييدخل علييى عنصيير التيييدير بمييا يتفييقومصييرو، الضييمان  وعليييه  يعتمييد قييياس 

طة أسيشلة اسيهيذا المتغيير فيي الينيوات الفضياشية العربيية بو  مصادر وسو، يتم قياس.   المتعار، عليلا

 .  أداة الدراسةفيرات اإلستبانة

وهيييو اليييدخل المتيييأتي للينييياة " : SMS"الووودخل المتولووود مووون الرسوووائل القصووويرص عبووور قنووووات اإلتصوووال  (6

دين للرسيييياشل النصييييية عبيييير قنييييوات االتصييييال ميييين هييييواتفلم التلف يونييييية الفضيييياشية نتيجيييية إرسييييال المشيييياه

وسو، يتم  .المحمولة  ويكون ذلك نتيجة اتفاق مسبق بين اليناة التلف يونية الفضاشية وشركات االتصال

 .  أداة الدراسةستبانةطة أسشلة فيرات االاسبو قياس هذا المتغير في الينوات الفضاشية العربية 

وهييو الييدخل المتييأتي للينيياة التلف يونييية الفضيياشية : ت الهاتفيووة واإللكترونيووةلوودخل المتولوود موون االتصوواالا (7

نتيجة إتصال المشاهدين بالينوات الفضاشية عبر شركات االتصال  ويكون ذلك نتيجة اتفاق مسيبق بيين 

قييياس هييذا المتغييير فييي الينييوات الفضيياشية العربيييية  جييرىوسييو، ي .وشييركات االتصييال  الينيياة الفضيياشية

 .  أداة الدراسةستبانةأسشلة فيرات االطة اسبو 

وهييو اليدخل المتيأتي للينياة التلف يونييية الفضياشية نتيجية قييام جليية : الودخل المتولود موون الدعايوة واإلعوالن (8

معينيية بيياإلعأن عييين منييتج أو خدمييية أو توجيييه أو أرشييياد ميين خيييأل الينيياة التلف يونيييية الفضيياشية ميابيييل 

وسيو، ييتم قيياس هيذا المتغيير فيي  .نصيية أو فييديو أو غيرافيكس:واع عيدة أني لليا منفعة مادية لليناة  و

 .  أداة الدراسةستبانةطة أسشلة فيرات االاسبو الينوات الفضاشية العربية 

وهو الدخل المتأتي لليناة التلف يونية الفضاشية نتيجة قييام  :لدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونيةا  (9

 وسيو، يجيرى  .لياأو جي ء من   ودفيع كاميل التكلفيةالتلف يونيية أو المسلسيأتجلة معينة برعاية البرامج 

 .  أداة الدراسةستبانةطة أسشلة فيرات االاسبو قياس هذا المتغير في الينوات الفضاشية العربية 
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وهو الدخل المتأتي لليناة التلف يونية الفضياشية نتيجية  : الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية (11

طة بطاقة ممغنطة توضيع بجليا  اسدة اليناة أو الينوات المشفرة بو لمشتركين لمبلغ االشتراك لمشاها دفع

طة أسييشلة اسيبو  قيياس هييذا المتغيير فيي الينييوات الفضياشية العربييية وسيو، يجييرى .االسيتيبال لبيث الينييوات

 .  أداة الدراسةفيرات اإلستبانة

 :أهمية الدراسة  1-6

أن أهميتلييا فييي أنلييا الدراسيية األولييى شج التييي أسييفرت عنلييا الدراسيية و تيياالنفييي أهمييية الدراسيية  تكميين

تنياق  وتحليل أاير االلتي ام بمبيدأ االعتيرا، بياإليراد  والتيي التي أجريت في هذا المجيالحسب علم الباحث ب

 .على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية بالوطن العربي

فضييًأ عيين كييل ميين األهمييية وفييي الييوطن العربي   ليطيياع فييي العييالمكييذلك ميين أهمييية هييذا ا األهميييةوتنبييع 

 :دقة بالتالي أكارويمكن تحديد أهمية الدراسة بشكل  النظرية والعملية ذات الصلة 

 :النظرية األهمية: أوال

  حسيب عليم الباحيثب مسيبياً بموضيوع ليم ييتم التطيرق إلييه المكتبيات غنياء لم هيذه الدراسية فيي إتس

  للدراسات الأحية ذات العأقة بكل مين مبيدأ االعتيرا، بياإليراد ًا ملماأقة جيدة ومرجعوبذلك تصبو انط

 .ختأ، أنواعلاوات الفضاشية على افي الينمشكأت قياس مصادر الدخل و 

وليس عليى  قليمياإلمستوى الوتكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية كونلا تبحث في مشكلة الموضوع على 

 . عالميالمحلي و ال المستويينعلى  أخرىا يفتو المجال لدراسات محلي  ممالمستوى ال

 :األهمية العملية: ثانيا

إلطيار اوى الااليث مين العملية فيي كيون مبيدأ االعتيرا، بياإليراد ينيدر  ضيمن المسيت األهمية تتمال

 األسييسا مييع وال بييد ميين االلتيي ام بتطبييييه تماشييي  (مفيياهيم اليييياس واالعتييرا،)المفيياهيمي للمحاسييبة المالييية 
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ضييرورة تييذليل مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل ة فييي النظييام المحاسييبي  هييذا ميين ناحييية  و الصييحيح

لمتخيذي الييرارات  ومأشميةالمتولد في الينوات الفضاشية لرفع سيويتلا الماليية وجعيل بياناتليا الماليية مواوقية 

 .من ناحية أخرى فيلا

تيت ميين النتيياشج التييي توصييلت إليلييا الدراسيية وتكميين أهمييية الدراسيية أيضييًا فييي التوصيييات التييي أشيي

تولييد فييي الينييوات يييياس اايير مبييدأ االعتييرا، بيياإليراد علييى مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل المفيمييا يتعلييق ب

 .على هذا اليطاع الملم باالقتصاد ويحسن من مستواه إيجابا تنعكسالفضاشية  والتي  

 :ومحدداتها حدود الدراسة 1-7

 :لحدود الدراسة األتيةأجريت الدراسة وفق ا

لتحييييق  واألقييرب األنسييبكعينيية للدراسيية كونلييا الينييوات الفضيياشية  اختيييار جييرى إذ: الحوودود المكانيووة ( 1

  . ة من وجلة نظر الباحثالرشيس وفرضياتههد، الدراسة 

م تييقد و  الدراسيية هييذه إعييداد متطلبيياتفييي ه الباحييث تغرقسييأوييصييد بييه الوقييت الييذي : الحوودود الزمانيووة (2

  ليىإ 2113عيام نون األول اشيلر كي الفتيرة الممتيدة مين فييه ليوتوج  بتحديد موضوعه بدءاً إعداد البحث 

 .2114عام  منتص،

قابليية اإلييراد ) أاير االلتي ام بمبيدأ االعتيرا، بياإليرادعليى فحينهذه الدراسية  اختصت : الحدود العلمية(3

الرسياشل اليصييرة  )على مشكأت قياس مصيادر اليدخل (للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد 

لكترونييييية  والدعاييييية واإلعييييأن ورعاييييية البييييرامج واالتصيييياالت اللاتفييييية واإل" SMS"عبيييير قنييييوات االتصييييال 

 .في الينوات الفضاشية العربية ( للينوات المشفرة رالتلف يونية باإلضافة إليرادات التشفي

أفراد اإلدارة المالييية التابعيية للينييوات الفضيياشية بييراسيية حيييث حييددت وحييدة الدب تمالييت: الحوودود البشوورية (4

 .عينة الدراسة
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 الفصل الثاني     
 سات السابقةااإلطار النظري والدر 

 اإلطار النظري: األول المبحث
 .اإليراد مفهوم -
 .نواع اإليرادأ -

 .تشغيليال اإليراد -
 .تشغيلياليراد غير اإل -
 .المكاسب -
 .إليراد والمكاسبالفرق بين ا -

 .عتراف باإليراد وشروط اإل -
 .قابلية اإليراد للتحيق -
 .تحيق اإليراد -

 .كتساب النيدي لإليراداال -
 .توقيت االعترا، باإليراد-
 .مبدأ االعترا، باإليراد -
 .قياس اإليراد -

 أسس وحاالت االعتراف باإليراد -
 .أسس االعترا، باإليراد -
 .اإليرادحاالت االعترا، ب -

 "اإليراد"المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر -
 اإلفصا  المحاسبي عن اإليراد في القوائم المالية -
 المشاكل المتعلقة باإلعتراف باإليراد -
 .القنوات الفضائية العربية -
 .الدراسات السابقة: المبحث الثاني -
 الدراسات باللغة العربية: أوالً  -
 باللغة االنجلي ية الدراسات: اانياً  -
 ما يمي  الدراسة الحالية عن الدراسات السابية: االااً  -
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 المبحث األول  
 اإليراد 

 

 المقدمة 2-1

وتيسيييم . تيييرتبط المحاسيييبة بمشيييروعات مسيييتمرة فيييي العميييل واإلنتيييا  ولييييس بعمليييية تجاريييية واحيييدة

 ذاته حاسبية   وتحاول في الوقتالمحاسبة نشاط المشروع المستمر إلى شراشو  منية يطلق عليلا فترات م

وتتمال اإليرادات في تدفيات نيدية داخلة أو في نمو . أن تخصن لكل فترة محاسبية إيراداتلا ومصاريفلا

أو كيل منليا مين خيأل اإلنتيا  وتسيليم السيلع أو تييديم   الت اماتليابأو في الوفاء   أصول الوحدة المحاسبية

إذ يعتير، بيإيراد   ايل العملييات الرشيسيية للوحيدة خيأل فتيرة معينيةالخدمات أو أي نشاط اقتصيادي آخير يم

الفتيييرة الماليييية عليييى نحيييو مسيييتيل  ايييم تيييياس المصيييروفات بليييا بغيييرض تحدييييد مييييدار اليييدخل خيييأل الفتيييرة 

 (. ن ط2119قرطالي ) المحاسبية

وفيييق   وتعيييد الييييواشم الماليييية (مفييياهيم)عليييى مبيييادئ وقواعيييد وفيييروضوتعتبييير المحاسيييبة عليييم يسيييتند 

الممارسيييين لملنييية المحاسيييبة  وتغطيييي المبيييادئ  ليليييا وميبولييية قبيييواًل عاميييًا مييينأعيييرا، ومبيييادئ متعيييار، ع

 :تيالمحاسبية المتعار، عليلا مجاالت واسعة في العملية المحاسبية  كما في الشكل األ

 Assumptionsفرضيات 

 Economic Entityالوحدة االقتصادية  -
 Going Concernاالستمرارية  -
 Monetary Unitوحدة النيد  -
 Periodicityالدورية  -

 Principles مبادئ 

 Historical Cost تكلفة التاريخيةال -
 Revenue Recognition عترا، باإليراداال -

 Matching الميابلة -
 Full Disclosure( الكامل)اإلفصاح التام  -

 
 * المبادئ والفرضيات المحاسبية( 1-2)الشكل 

 
 (  31،ص2110وسنقرط)المحاسبة   أصول: درالمص* 
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 اإليرادمفهوم  2-1-1
بيييع السييلع وتيييديم الخييدمات ويييتم  بأنييه :اإليييرادAICPA تعيير، لجنيية المصييطلحات المحاسييبية 

 . قياسلا وفق ما يتحمله العمأء نظير تلك السلع والخدمات

ول أو الينين يية فيي األصيال ييادة اإلجمال اإلييراد بأنيه AICPA، هيشية المبيادئ المحاسيبية وتعر 

 . GAAP قياسلا طبياً  ويجرى  م بنشاط موجه لتحييق األرباحالناتجة عن الييااإلجمالي في الخصوم 

داخلية عليى أنليا تيدفيات اإليرادات   FASBاألمريكية مجلس معايير المحاسبة المالية بينما يعر، اإليراد 

التييي تنشييأ خييأل الييدورة عيين   و أو كليلمييا معيياً  اماتلييإلييى الوحييدة أو أي  يييادة فييي أصييوللا أو تسييديد اللت ا

 . ة المعتادة والمستمرةطة أخرى ناجمة عن األعمال الرشيسإنتا  السلع أو بيعلا وتأدية الخدمات أو أية أنش

 بأنيه:  6رقيم  FASBاألمريكيية، اإليراد كما ورد في بيان مجليس معيايير المحاسيبة الماليية ويعر 

أو مييي يج مييين ) أو إضيييافات أخيييرى ألصيييول منشيييأ ميييا  أو تسيييديد اللت اماتليييا  عبيييارة عييين تيييدفيات لليييداخل

ات أخيييرى تتضيييمنلا العملييييات نييياتج عييين تسيييليم أو إنتيييا  السيييلع وتيييديم الخيييدمات  أو أيييية نشييياط(  االانييين

 .ة المستمرة للمنشأة أو عملياتلا المرك يةالرشيس

رادات عليييييى أنليييييا التيييييدفيات عييييير، اإليييييييف IASB 1998معيييييايير المحاسيييييبة الدوليييييية  مجليييييسأمييييا 

التيييي تنشيييأ مييين النشييياطات فيييي الحالييية االعتياديييية المنيييافع االقتصيييادية خيييأل الفتيييرة اإلجماليييية لليييداخل مييين 

طة مشاركين فيي اسق الملكية من غير تلك الميدمة بو للمنشأة عندما ينتج عن هذه التدفيات  يادة في حيو 

 .الملكية

 ؛ا ميين نيياحيتين األولييىمييك تطييابق فيمييا بينلي، شييمولية فلنيياابيان أكايير التعييار يعييد التعريفييان السييو 

د صيييالحا وبيييذلك يع ييي  والاانيييية ليييم يشييير إليييى نشييياط المنشيييأة مصيييادر اإلييييراد وأايييره عليييى عناصييير األصيييول 

  ق األربييييييييييييياح والوحيييييييييييييدات غيييييييييييييير التجارييييييييييييييةللتطبييييييييييييييق فيييييييييييييي الوحيييييييييييييدات التجاريييييييييييييية اللادفييييييييييييية لتحييييييييييييييي

(El-Anati,2002,P113). 
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ي إلى اإليراد كايرة ومتنوعة منلا اإلنتا  وتسليم البضاعة والمبيعات واألتعاب األحداث التي تؤدو 

فيات داخليية حالييية أو متوقعيية وهييذه كللييا تييد وغيرهييا والتو يعييات الداشنيية واإليجييارات الداشنيية  والفواشييد الداشنيية

الداخليية غييير ن التييدفيات يتكييرر مين دورة إلييى أخييرى  ويأحيظ أالييذي تينجم عيين النشيياط الجياري المسييتمر  

 واألنشييطة العرضييية أو الاانوييية يجييرىالناتجيية عيين النشيياط الجيياري المسييتمر   أي الناتجيية عيين العمليييات 

 . استبعادها من مفلوم اإليرادات لتدخل في مفلوم المكاسب

 الفرق بين اإليراد وتخفيضات التكلفة 2-1-2

ن حييييث إ  الييييواشم الماليييية فيييي اإلييييراداتوبيييين   تخفيضيييات التكلفييية أورات و بيييين وفييي مييييي الت يجيييب

بماابيية  يهييالتكييالي،  فيييالتخفيضييات  فييي حييين أن األصييولقيييم  فيييتنييتج عيين ال يييادة المحيييية  اإليييرادات

  تحصل عليلا المنشاة عند شراء البضياعة التيماال ذلك الخصومات ؛ نفيات استطاعت المنشأة تجبنلا 

ومين الضيروري اإلفصياح   ليك العناصيرتلخاصية بتعتبير تخفيضيات للتكلفية ا فليي األجلطويلة  واألصول

 .عنلا في قاشمة الدخل

 أنواع اإليراد 2-2

واإليييرادات الناتجيية عيين األنشييطة   تتكييون اإليييرادات ميين اإليييرادات الناتجيية عيين األنشييطة العادييية 

 :أبر ها  (318ص  2113  حنان)  أنواعية والمكاسب الرأسمالية وهي غير العاد

 .اإليراد التشغيلي-1

 .اإليراد غير التشغيلي-2

 .المكاسب-3
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 اإليراد التشغيلي 2-2-1

ميين المعتيياد والمسييتمر أو المتكييرر فييي ذات الوقييت   التييي تنييتج عيين نشيياط الشييركة الييرشيسوهييي 

 وأي  وتتضييييمن عناصيييير المبيعييييات والخصييييومات والمسييييموحات والمييييردودات: مبيعييييات السييييلع والخييييدمات 

 . المبيعات راداتإيتتعلق بتحديد صافي  أخرىعناصر 

 اإليراد غير التشغيلي 2-2-2

 ؛المعتيياد أو المتكييرر خييار  نشيياط الشييركة الييرشيس أخييرىالتييي تنييتج عيين نشيياطات  اإليييراداتوهييي 

 .أخرىمن استامارات في شركات  أرباح ذلك لاماو 

 المكاسب 2-2-3

أو البضياعة تعر، المكاسيب عليى أنليا التيدفيات النيديية مين مصيادر أخيرى غيير بييع المنتجيات و 

وييتم عرضيلا بصيورة منفصيلة عين اإلييرادات المرتبطية ببييع المنتجيات أو البضياعة أو   أو تيديم الخدمات

واعتبييار ذلييك األايير الصييافي   تيييديم الخييدمات مييع مأحظيية ضييرورة تحديييد األايير الصييافي لتلييك اإليييرادات

 . مكاسب

 الفرق بين اإليراد والمكاسب 2-2-4

فييييي إليييييراد والمكاسيييب  فييياإليراد هيييو التييييدفيات النيديييية الداخلييية أو  ييييادة التفرييييق بيييين ا مييين ال بيييد

فليي ال ييادة فيي حييوق الملكيية  أميا المكاسيب  معيًا  انييناالأو  االلت امياتاألصول األخرى أو النين في 

  الناتجييية عيين أنشييطة  وعملييييات عرضييية أو اانوييية أو أيييية عمليييات أخييرى أو أحيييداث (صييافي األصييول)

ن العملييات التشيغيلية مايل عمليية ناتجة م اإليراداتو ار على الوحدة المحاسبية للمنشأة  تؤ  وظرو، أخرى

 أصييولناتجيية ميين العمليييات غييير التشييغيلية ماييل بيييع  فليييالمكاسييب أمييا تيييديم خييدمات  أو  بيييع بضيياعة

 .الاابت األصليتم االعترا، بالربو مباشرة من لحظة بيع حيث الاابتة 
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  2113  حنان) :عملييياتلمكاسييب ميين أنلييا قييد تنييتج عيين أربييع ويمكيين تحديييد مصييادر ا

 :وهي كاألتي (318ص

 .عمليات تبادلية مع وحدات محاسبية أخرى  كحالة بيع أصل إنتاجي اابت استغنت عنه المنشأة.1

 .عمليات تحويلية تتم من جانب واحد كالتبرعات واإلعانات والغرامات. 2

كحيييا ة عمييأت أجنبييية أو حيييوق أو تغيييرات مسييتويات األسييعار  عمليييات حيييا ة األصييول واإللت امييات .3

 .وتأايرها على المخ ون السلعي أو األصول

 .ظرو، مفاجشة أو قسرية كمكاسب اكتشافات غير متوقعة.4

 مقارنة بين اإليرادات والمكاسب  2-2-5

 .لوممن حيق اإلفصاح والمف بين اإليرادات والمكاسبتوضيحا للميارنة ( 3)يمال الشكل 

 Revenueاإليرادات 

يييتم اإلفصيياح عيين اإليييراد علييى أسيياس إجمييالي التييدفيات -

 .الخاصة

 

يماييل اإليييراد نتيياشج النشيياط الجيياري المعتيياد الييذي يتسييم  -

 .بالتكرار والدورية

 

 Gainsالمكاسب  

ييييييتم اإلفصييييياح عييييين المكاسيييييب عليييييى أسييييياس صيييييافي -

الفييييييرق بييييييين التييييييدفيات الداخليييييية والتييييييدفيات ) التييييييدفيات 

 (.لخارجة ا

المكاسييييب تماييييل نتيييياشج النشيييياط غييييير المعتيييياد اليتسييييم -

بالتكرار والدورية فلو عرضي أو اانوي أو يحدث نتيجية 

 .لظرو، طارشة

 
 *مقارنة بين اإليرادات والمكاسب( 2-2)الشكل

 
 
 (  417صو2116وحنان)النموذج المحاسبي المعاصر : المصدر* 
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 االعتراف باإليراد وشروط  2-3

ترا، باإليراد أحد المبادئ األربعة الجوهرية في دستور المحاسبة الممال باإلطار االعيعد 

 .ضمن المستوى الاالث المفاهيمي للمحاسبة المالية

 
 *االطار النظري للمحاسبة مكون من ثالث مستويات( 3-2)الشكل 

 
بعنييوان االعتييرا، واليييياس  الخيامسبيانلييا فييي  FASB هيشيية معييايير المحاسيبة الماليييةحييددت لييد 

اليية بنيد مين بنيود الييواشم الم أي يجيب توافرهيا فيي اليية لمنشيآت األعميال شيروطا أربعية عاميةفي اليواشم الم

اباتييه فييي السيييجأت المحاسييبية  يييتم االعتييرا، بالبنيييدل  (419 ن2116حنيييان )وهييذه الشيييروط العاميية . وا 

    :هي

  مييياأ تعريييي، اإلييييرادات  المصيييروفات  األصيييول) اشم الماليييية و انطبييياق تعريييي، أحيييد عناصييير اليييي .1

 .( االلت امات  المكاسب  الخساشر

 .كالدينار ماأً  اليياس والتعبير عن أحد عناصر اليواشم المالية بوحدة اليياس النيدي المعتمدة  .2

 الفروض) واالعترا، اليياس مفاهيم :الاالث المستوى

 .(والمحددات والمبادئ
 

 للمعلومات النوعية الخصاشن (أ :الااني المستوى

 (.المالية اليواشم عناصر (ب .(المحاسبية
 

 .المالي غاإلبأ أهدا، :األول المستوى
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 FASB,2006, NO. 1260-001)) ع ى ال باالعتمادإعداد الباح  : المصدر* 

 

 .مة  أي أن يكون البند مؤارا في عملية اتخاذ اليراراتءة المأتوافر خاصي .3

 .توافر خاصية المواوقية  أي إمكانية االعتماد على نتاشج اليياس .4

أيضيييا شييييرطين خاصييييين بيييياإليراد  FASBيييييد حييييدد بيييييان وباإلضيييافة إلييييى هييييذه الشييييروط العامييية ف

اباتلا في السجأت ،لأعترا  :وهي به وا 

 .للتحيق أو محيياً أن يكون اإليراد قابأ  .1

 .أن يكون اإليراد مكتسباً  .2

 قابلية التحقق 2-3-1

 التحيييييق هيييييو عملييييية التسيييييجيل الرسييييمية أو إدخيييييال فييييييرة فييييي الحسيييييابات واليييييواشم الماليييييية للوحيييييدة

 .ويتم وضع المبالغ ضمن مجاميع اليواشم المالية ويتضمن تصوير فيرة ما بالكلمات واألرقام   االقتصادية

اليرغم مين أنلميا يسيتخدمان فيي بعيض عليى  Recognitionيختل، عن االعترا،Realization التحيقو 

 .األحيان بنفس المعنى في النظرية والتطبيق

وبشييكل أكايير دقيية ييييتم   االعتييرا، هييو عملييية تحويييل المصييادر غييير النيدييية والحيييوق إلييى نيييد و 

 .تحويل المطالبات إلى نيد احتسابه في المحاسبة والعرض المالي لإلشارة إلى بيع األصول نيدا أو

قابلية تحيق اإليراد يحدث عندما يتم استأم أصول قابلة للتحويل إلى مبالغ معلومة من النييد أو مطالبيات 

 .بالنيد

أن جميع العمليات الأ مة الكتساب اإليراد المتولد من بيع سلعة أو  يابلية اإليراد للتحيقوييصد ب

وعييدم فيييدان السيييطرة   انتيييال الملكييية ميين البيياشع إلييى المشييتري: تييين تيييديم خدميية قييد انتلييت مييا عييدا عملي

 .( 15 ن2118الفداغ ) لسلعة المباعة أو الخدمة الميدمة للباشع على ا
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 تحقق اإليراد 2-3-2

إليى نيديية أو ميا هيو فيي حكيم ( مياأ المخي ون السيلعي ) تحويل األصول غير النيدية وييصد به 

أن جميييع العمليييات الأ ميية الكتسيياب اإليييراد  أيضييا وييصييد بييه   (ذمييم مدينيية ماييل أوراق قييبض  ) النيدييية

أو  اإليييرادتوقيييت تسييجيل ) اإليييرادوطبيييا لمبييدأ تحيييق    المتولييد ميين بيييع سييلعة أو تيييديم خدميية قييد اكتملييت

البيية عنيد اليييام بغ أيحيدات بليا   التييخيأل الفتيرة  البييع إييراداتالمنشيأة تسيجل  نإفي( االعترا، بتحييليا

بشييكل  تأدييية الخدميية أوباعتبييار أن حييدوث عمليييات البيييع  و  اإليييرادالمتعلييية بالحصييول علييى  النشيياطات

مكانية  العملية إتمامدليأ موضوعيا كافيا على  وهذا يعنى أنه   الخدمة الميدمة أوامن السلعة  تحصيل وا 

وبعبارة   إيراد أوحتى تابتلا كعملية بيع الييمة المباعة  أوالسلعة  تيوم المنشأة بتحصيل امن أنال يشترط 

 امين السيلع نإ العمليياتعنيد حيدوث تليك  كيإيرادوتيديم الخيدمات   يعتسجل عمليات الب ن المنشأةإف أخرى

بغييض النظيير  لبيييع والتسييليمافتييرة  فيييللنشيياط كييإيراداتأو الخييدمات المباعيية للعمييأء علييى الحسيياب تسييجل 

 (.19 ن2112توفيق ) لنيدية الميابلةيتم فيلا تحصيل ا التيعن الفترة 

 االكتساب النقدي ليإيراد  2-4

اإليراد أو اقترابلا من االكتمال  ( توليد ) يعر، االكتساب النيدي لإليراد بأنه اكتمال عملية إنتا  

وييصيد بيه أن جمييع العملييات الأ مية . أي أصبو المنتج الذي يحيق اإليراد جياه ا أو قريبيا مين الجاه يية

هنياك شيك فيي   و أو عليى وشيك االنتلياء  كتساب اإليراد المتولد من بيع سلعة أو تييديم خدمية قيد انتليتال

 .(411ن 2116حنان ) التحصيل النيدي
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 توقيت االعتراف باإليراد  2-3-5

 :  هما يبحث معيار تحيق اإليراد في سؤالين هامين

، بيياإليراد بتحديييد النيطيية ال منييية لإلابييات   أي توقيييت االعتييرا ؟ متييى يييتم االعتييرا، بيياإليراد: 1س 

 .المحاسبي

  االكتساب وبين الدورات المحاسبية؟كي، يتم تخصين اإليراد فيما بين أنشطة :2س 

وعليى اليدورات   لصعوبات تخصين اإليراد والدخل على المراحل المختلفة لدورة االكتساب ونظراً 

حيق الختيار الحدث اللام في الدورة بغيرض توقييت اإلييراد المحاسبية المختلفة يعتمد المحاسبون معيار الت

وييتم اختيييار الحيدث الليام لتوضيييو متيى يمكين المحاسيبة بشييكل مناسيب عليى تغيييرات . واالعتيرا، باليدخل

 .مؤكدة في األصول وااللت امات

امأ إن الياعييدة المحاسييبية التيليدييية فييي اإلجابيية عيين السييؤالين السييابيين هييي االعتييرا، بيياإليراد كيي

فعنيد تليك   عند نيطة إتمام عملية البيع والتسليم  أي عند حدوث تبادل فعلي بين الوحدة المحاسبية والغير

النيطة ال منية يكون الحيدث الليام قيد تحييق فيي دورة اكتسياب اإلييراد بالنسيبة لغالبيية الوحيدات المحاسيبية  

ليييياس قيميية اإليييراد  ( تلبييية شييرط المواوقييية) تيييدم عملييية البيييع والتسييليم دليييأ موضييوعيا  ذاتييه وفييي الوقييت

نيييه عنيييد االعتيييرا، وهكييذا يتضيييو أ  مييين إمكانيييية التحصييييلكمييا يمكييين تحدييييد درجييية التأكيييد أو عييدم التأكيييد 

ذات الوقيت قيد تحييق أو هيو  اكتسيابه  وفييبيع والتسليم يكون اإليراد قيد جيرى باإليراد والدخل عند نيطة ال

اباتلتلبية الشرطين الأ مين لأ جرىوبذلك يكون قد . قابل للتحيق ن تحيق محاسبيا  و  اعترا، باإليراد وا  ا 

اإليييراد وتحديييدا الييدخل كييان ولسيينوات عديييدة ميين المواضيييع المحاسييبية األكايير أهمييية ميين بيياقي مواضيييع 

ن الجانييب األكايير حرجييا فييي تحديييد الييدخل هييو توقيييت االعتييرا، بيياإليراد والمصييا  اإلفصيياح المييالي ري، وا 

 (.13 ن2118الفداغ ) تعلية به الم
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  Revenue Recognition Principleمبدأ االعتراف باإليراد 2-3-6

وتختلييي، عمليييية توقييييت . تسيييابهاكتيييم كيييان قيييابأ للتحييييق أو  أوتحييييق  إذاييييتم االعتيييرا، بييياإليراد 

أو عنييد  ا نجيعنيد نيطية البييع  أو وفيييا لنسيب اإل إمييااالعتيرا، حسيب آليية التحيييق حييث يوقيت االعتيرا، 

 .االستأم النيدي

  وقييد يعتيير، بييه عنييد اسييتأم (التسييليم)أن يعتيير، بيياإليراد عنييد نيطيية البيييع  فلييو والياعييدة العاميية

أن يكيون اإلييراد قيابأ :  هميا  ك شيرطان لإلعتيرا، بياإليرادوهنياالامن أو عند اإلنتا  أو بعد نيطة البييع  

  واإلعتيرا، بياإليراد يتمايل بعمليية إابيات المعيامأت فيي للتحيق أو قد تحيق  وأن يكون اإليراد قد اكتسيب

 .يواشم الماليةالسجأت المحاسبية وال

 :يتم اكتساب اإليراد في حالة توافر شرطين هما

 تيديم الخدمة أو تسليم المبيعات .1 

  .و وجود عملية مبادلة حيييية بين المنشأة والغير. 2

 :(684 ن2114نور ) هي أسسلعدة  اً وفي باإليراد يعتر، اإليرادمبدأ تحيق 

 .للعميلوتسليملا  الخدمة أو السلعةبمجرد بيع  .1

 .األجلطويلة  اإلنشاءماال على ذلك عيود – اإلنتا خأل عملية  .2

 .الامينةفي حاالت المعادن  -اإلنتا  ةبعد االنتلاء من عملي .3

 .سيطوالبيع بالتي ييجار اإلحاالت البيع  في -بعد عملية البيع .4

 .فواشد من البنوك أوعيارات  إيراد   المنشاة ألصولفي حاالت استخدام الغير  -مرور ال من .5
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والتي تتمايل فيي  نلا اإليرادى المعامأت واألحداث التي ينتج علتلك الشروط عل وفيما يلي تطبيق

 (:684 ن2114نور ) األتية

 :بيع السلع -1

سيييتيفاء جملييية مييين الشيييروط تتعليييق بيييييام ع البضييياشع إذا تيييم اييييييييتم اإلعتيييرا، بييياإليراد النييياتج عييين ب

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 

قتصادية المصاحبة للعملية إلى المنشيأة  إضيافة وفر توقع كا، عن تدفق المنافع االبشكل دقيق وتاإليراد 

 .إلى إمكانية تحديد قيمة التكالي، التي تحملتلا أو ستتحمللا المنشأة فيما يتعلق بالعملية بشكل دقيق

 :تأدية الخدمات-2

عنيدما يمكين تيييدير نتاشجليا بدقيية  يعتير، بيياإليراد الخيان بتنفييذ عملييية تضيمن تأديية خدمييةوفيليا 

كافية  وذلك إلى المدى الذي تم تنفيذه من العملية حتى تاريخ المي انية   وفي حال توفر الشروط مجتمعة 

 :على النحو األتي يمكن تيدير نتاشج تنفيذ عملية معينة بدقة

 .يتم قياس قيمة اإليراد بدقة .أ

 .ية بالعملية للمنشأةإمكانية توقع تدفق المنافع اإلقتصادية المتعل .ب

 .إمكانية اليياس الدقيق لدرجة إتمام العملية في تاريخ إعداد المي انية. 

إمكانيييية الييييياس اليييدقيق للتكيييالي، التيييي تيييم تكبيييدها فيييي العمليييية  وكيييذلك التكيييالي، الأ مييية . د

  .إلتماملا
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 :وهي (Thomas,2001,P758)بإيراد مبيعات الخدمات  لأعترا،طرق  وهناك أربع

تسييتخدم هييذه الطريييية فييي المحاسييبة ميين أجييل إيييراد الخييدمات التييي تكتسييب  إذ :التنفيييذ النييوعي للخدميية .1

 .بأداء عمل وحيد  فماًأ يكتسب طبيب األسنان عاشدًا عند إكمال ترميم السن

كار مين عترا، بيإيراد الخيدمات التيي تتحييق بيأتستخدم طريية التنفيذ النسبي لأ :التنفيذ النسبي للخدمة .2

عترا، بإيراد حاسبية  ووفق هذه الطريية يتم االوفيط عندما تمتد الخدمة إلى ما بعد الفترة الم  عميل وحيد

الخدمات باإلعتماد على التنفيذ النسبي لكل عمل  وهذه الطريية مشابله ألسلوب النسبة المشويية لإلنجيا   

 .نوع عملية الخدمةعتماد على اسات النسبية أشكااًل مختلفة باالوتأخذ اليي

سلسييلة ميين  عتييرا، بييإيراد الخييدمات المكتسييبة بتنفيييذيسييتخدم هييذا األسييلوب لأ: ل للخدمييةالتنفيييذ المكتميي. 3

حييييث تعيييد إييييرادات الخيييدمات   خرهيييا ملميييًا فيييي عأقتيييه ميييع عملييييات الخيييدمات اإلجمالييييةاألعميييال يكيييون آ

 .حن يكون اإليراد بعد تسليم الشحنةط بعد حدوث العملية النلاشية فيط  مال شركات الشمكتسبة في

عتيرا، بيإيراد الخيدمات عنيدما يكيون الشيك تسيتخدم هيذه الطرييية مين أجيل اال و:التحصيل بيدل الخدمية .4

حيييث لييم يييتم   أو عنييدما تكييون تيييديرات النفيييات المتعلييية بيياإليراد غييير مواوقيية  جييداً  اً فييي التحصيييل مرتفعيي

 .، باإليراد فيط عندما يتم تحصيل النيديةعتراتحيق متطلبات المواوقية  فيتم اال

 قياس اإليراد 2-3-7

 أو السيييعر المعيييادل النييييدي لتصيييول المسيييتلمة  طة الييمييية العادليييةاسيييإن قيييياس اإلييييرادات ييييتم بو 

فتعتبر أن قياس اإليرادات يجب أن يتم بالييمة العادلة لميا تيم اسيتأمه  وهنيا  الدوليةأما المعايير . للمنشأة

والفيرق هيو فيي اسيتخدام عبيارات مختلفية   أميا    الدولييةبق ما بين المعايير األمريكية والمعايير ترى التطا

في حالة مبادلة سلع أو خدمات بسلع أو خدمات أخيرى مماالية فيي النيوع و .المعنى فلو تطابق بين االانين

حالية بعيض السيلع كيالبترول ويحدث هذا عادة فيي . والييمة  فإن هذه المبادلة ال تمال عملية مولدة لإليراد



 26 

فيي بيبعض الطلبييات فيي الوقيت المحيدد  أو األلبان حييث يتبيادل الميوردون المخي ون ألجيل الوفياء

 .مناطق جغرافية محددة

مماالية الخيدمات غيير السيلع أو الخيدمات ميابيل الحصيول عليى السلع أو تأدية الأما في حالة بيع   

ويتم قياس اإليراد في هذه الحالة على أساس الييمة العادلة للسيلع . فإن هذه العملية تعتبر مولدة لإليرادات

وفيي حالية عيدم إمكانيية  .أو نيديية معادلية ييتم مبادلتليا أو الخدمات المستلمة مع تعديللا بأية مبالغ نيديية 

تحديييد الييميية العادليية للسييلع أو الخييدمات بطريييية مواييوق بلييا  فإنييه يجييب قييياس اإليييراد علييى أسيياس الييميية 

 ية أو نيدية معادلة يتم مبادلتلاالعادلة للسلع والخدمات التي تتنا ل عنلا المنشاة مع تعديللا بأية مبالغ نيد

              .( 15 ن2118الفداغ )

 أسس وحاالت االعتراف باإليراد 2-4

 :باإليراد االعترا،سس وحاالت عرض ألوفيما يلي 

 أسس االعتراف باإليراد 2-4-1

 : الذي يحدث عندماًا لأعترا، باإليراد االعترا، باإليراد أساسييدم مبدأ   

 .يتحيق اإليراد أو يكون قابأ للتحيق .1

 .عند اكتساب اإليراد .2

 (.الميدينين) ويتحيق اإليراد عندما يتم تبادل السلع والخدمات ميابل النيديية أو التي ام بتييديم نيديية 

وحييدة االقتصييادية بإنجييا  مييا هييو مطلييوب منلييا لكييي تتسييلم أمييا اكتسيياب اإليييراد فإنييه يتحيييق عنييدما تيييوم ال

 (. 219 ن2116 هأل الصبان  الدهراوي ) المنافع الخاصة باإليراد 
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 حاالت االعتراف باإليراد 2-4-2

إن تحيق اإليراد بشكل مستمر غير ممكن من الناحية التطبييية  وذلك لصعوبة ربيط األجي اء مين 

لم في تلك اإليرادات لذلك فيد اختار المحاسبون نيطية أو نيياط مكن أن يسة اإليرادات لكل نشاط يمجموع

 . معينة في العملية اإليرادية يمكن عندها تحيق اإليراد اعتمادا على الظرو، المحيطة

 :كاألتي ( 18 ن2118الفداغ )األربع حاالت ال يمكن إجمال

 (.التسليم) االعترا، باإليراد عند نيطة البيع  .1

 .إليراد قبل التسليماالعترا، با .2

 .االعترا، باإليراد بعد التسليم .3

               .االعترا، باإليراد لعمليات بيع ذات خصوصية معينة .4
 : التالي األربع في المخطط( الحاالت ) النياط هذه ويمكن توضيو  

 (نيطة البيع)في تاريخ التسليم .1
 

 
 

 
 

 
 *باإليراد االعترافحاالت ( 4-2)الشكل

 (  10وص2110والفداغ)مشكالت وحاالت محاسبية : المصدر* 

 بعد التسليم السلعة. 3

 عند تحصيل النيدية عند استرداد التكلفة 

 عمليات خاصة للمبيعات. 4

 امتيا  بضاعة األمانة المعادن والمنتجات ال راعية

 قبل التسليم السلعة. 2

 قبل اإلنتا  خأل اإلنتا  اإلنتا  االنتلاءعند 
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 تحقق اإليراد عند نقطة البيع :  أوالا 

لييك وفييق شييرطي ذو   إن معظييم الشييركات التجارييية والصييناعية تعتيير، بيياإليرادات عنييد نيطيية البيييع

وهييييذين ( تحيييييق اإليييييرادات أو إمكانييييية تحييلييييا وكييييذلك اكتسيييياب اإليييييراد )  FASB 5رقييييم  البيييييان مفلييييوم

فاإليرادات من أنشطة . الشرطين وفيا للمفلوم المحاسبي يتحييان بتسليم السلعة أو تيديم خدمة للمستللكين

 ليغ اإلييراد المعتير، بيهمب أميا  ( وهيي عيادة نيطية التسيليم للسيلعة )عند نيطة البيع  قالتصنيع والبيع تتحي

يييتم تحديييده بسييعر التبييادل وقييت البيييع   فييإذا مييا كييان البيييع نيييدا أو بحسييابات قصيييرة األجييل فليييس هنيياك ف

باإلضييافة لييذلك فييإن نيطيية البيييع تماييل اكتمييال . خطييورة حييول المبلييغ أو التوقيييت بالنسييبة للتييدفيات النيدييية

ى ا فيإن البياشع عيادة ميا يكيون قيد أوفيللا للمشيتري وهنيتحويوذلك ألن البضاعة قد جرى ؛ إليرادات عملية ا

 .لكل تعلداته للمشتري في هذه النيطة

 : كاألتي ( 19 ن2118الفداغ ) حاالتفي ال ييع تحيق اإليراد عند نيطة البيعأن  غالباً  يعتيدو 

 .البيع مع اتفاق إعادة الشراء .1

 . ذلكوفيما يلي تفصيل لالبضاعة  ( إعادة) مع وجود حق رد  البيع .2

 :بيع مع اتفاق إعادص الشراء ال .1

فييي الفتييرة  ذاتلييا البضياعة وتتفيق علييى إعييادة شييراء  الشييركة البضياعة فييي إحييدى الفتييراتتبيييع ييد ف

أن الملكيية اليانونيية للبضياعة قيد انتيليت للمشيتري  مين رغيم  عليى وفي هذه الحالية فإنيه. المحاسبية التالية

فيإذا كيان عييد   أن الباشع ما  ال يحتفظ بمخاطر ملكية هذه البضاعةفإن الحييية االقتصادية للذه العملية 

أو اتفيياق إعييادة الشييراء وجييد بسييعر محييدد يغطييي كافيية التكييالي، للبضيياعة باإلضييافة إلييى تكلفيية االحتفيياظ 

وهيو ميا يعنيي أن عمليية   فإن البضاعة وكيذلك االلتي ام الميرتبط بليا يظيل باقييًا فيي دفياتر البياشع بالمخ ون

    .بعد لم تتمالبيع 
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 :البضاعة( إعادص) البيع مع وجود حق رد  .2

قد تيوم إحدى الشركات ببيع منتج ما ميع إمكانيية أن يييوم ال بيون فيي ظيل ظيرو، وييصد به أنه 

آجليية فإنييه كانييت نيدييية أم  فييي كييل حاليية ميين حيياالت المبيعييات سييواءً . معينيية بإعييادة نسييبة ميين ذلييك المنييتج

نسبة مردودات المبيعات إلى ) وعندما يكون معدل رد البضاعة عاليا . اعةرد البضعادة ما يوجد احتمال 

  .لبضاعةيل المبيعات حتى تنتلي فترة حق رد افإنه من الضروري تأجيل تسج( المبيعات 

 الشييروط السييتة ميين عتيير، بيياإليراد حتييى تنطبييق كييل ة أن تهييذه الحاليية ال يجييب علييى المنشييأوفييي 

 : وهي عمليةالتالية على ال (FASBحسب ال) 

 .كبير أو يمكن تحديده في تاريخ البيع سعر الباشع إلى المشتري اابت إلى حد   .1

المشتري قد دفع إلى الباشع أو قد التي م باليدفع إليى البياشع وأن ال يكيون االلتي ام مرتبطيا بإعيادة بييع  .2

 .المنتج

 .ي أو تل، المنتجالت ام المشتري للباشع يجب أن ال يتغير في حالة السرقة أو التدمير الماد .3

عأقييية ) المشيييتري الماليييك للمنيييتج بغيييرض إعيييادة بيعيييه لدييييه االسيييتيألية االقتصيييادية عييين البييياشع  .4

 ( تفاوضية منفصلة بين الطرفين واضحة 

لمباشر إلعادة بييع المنيتج مين أال يكون للباشع الت ام قوي بالنسبة لتداء المستيبلي تفرض التأاير ا .5

 .المشتري

 .المردودات المستيبلية بشكل موضوعي يمكن تيدير مبلغ  .6

  إن إيرادات المبيعات وكلفة المبيعات التي تم تأجيلليا بسيبب عيدم انطبياق الشيروط السيتة السيابية

أو    ععنيدما تنتليي الفتيرة الممنوحية لإلرجياالبيع فإنه يجب االعترا، بليا ولم يتم االعترا، بلا في تاريخ 

  (. أيلما يظلر أوالً ) ت الحق عندما يتم تحيق الشروط الستة في وق
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 باإليراد قبل التسليم  فاالعترا:  ثانياا 

ألن عييدم التأكييد بالنسييبة   عنييد نيطيية البيييع أو التسييليم بيياإليراد فييي معظييم الحيياالتيييتم االعتييرا، 

 . بادل للسلعة قد تم تحديده بدقةويكون سعر الت  لعملية اكتساب اإليرادات تكون قد  الت 

وماييال   رو، يييتم االعتييرا، بيياإليرادات قبييل التسييليم أو قبييل إتمييام عملييية البيييعفييي ظييل بعييض الظيي

حيييث تكييون الطريييية المالييى فييي هييذه الحاليية هييي نسييبة . ة األجييلطويليي( اإلنشيياءات)عيييود المييياوالت  ذلييك

 .االستكمال أو اإلتمام

المنظميييات عييييود اإلنشييياءات طويلييية األجيييل بطيييرييتين مميييي تين تعتييير، بلميييا  فيييي وتيييتم المحاسيييبة

 :وهي ( 24 ن2118الفداغ )الملنة 

فيييي ظيييل هيييذه الطرييييية فيييإن االعتيييرا، بعناصييير اإلييييرادات (: االسيييتكمال ) طرييييية نسيييبة اإلتميييام  .1

وتأجيييل االعتييرا، بلييذه العناصيير . والتكييالي، ومجمييل الييربو يييتم كلمييا اقتربنييا نحييو اسييتكمال العيييد

فيييي ( اإليييرادات) واإلنجييا ( التكييالي،)  حتييى االسييتكمال النليياشي يييؤدي إلييى عييدم إظلييار الجلييود

وحتييى يييتم تطبيييق طريييية نسييبة اإلتمييام   فإنييه يجييب أن يكييون . التيييارير المرحلييية بشييكل مناسييب

 . هناك معايير ليياس التيدم نحو استكمال العيد

جمالي اليربو فييط  العترا، باإليرادات اوفي هذه الطريية يتم :طريية العيود التامة  .2  عنيدما ييتم  وا 

كمييا يييتم ( مشييروعات تحييت التنفيييذ) حيييث يييتم تجميييع تكييالي، البنيياء فييي حسيياب . اسييتكمال العيييد

تجميييع المبيييالغ المسييتحية والمطالبيييات فييي حسييياب مسيييتيل آخيير يسيييمى فييواتير المشيييروعات تحيييت 

 . التنفيذ
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 :االفصا  في شركات المقاوالت

بوسيياطة الشييركات  فييإن شييركات  باإلضييافة إلييى اإلفصيياح المحاسييبي فييي اليييواشم المالييية المطلييوب

بيياإليرادات والطريييية المتبعيية فييي تصييني، األصييول  االعتييرا،المييياوالت تيييوم بإفصيياح إضييافي عيين طريييق 

 .وطوللا الفترة التشغيليةلة عن طريق تحديد طبيعة المتداو  وااللت اماتالمتداولة 

عي  وأاير التغييير فييي و تييوم شيركة الميياوالت ايضيًا باإلفصياح عين أسياس تسيجيل المخي ون السيل

 . التيديرات على عناصر اليواشم المالية وكذلك معلومات عن المدينين ودرجة المخاطر المرتبطة بلا

 االعتراف باإليراد بعد التسليم: ثالثاا 

را، بييياإليرادات عتيييالوهيييو ميييا يسيييتدعي تأجييييل ا أحيانيييًا  ال يكيييون تحصييييل قيمييية المبيعيييات مؤكيييداً 

وطرييية بييع  هميا طرييية ال  بياإليرادات حتيى ييتم تسيلم النيديية ،لتأجيل االعترا تستخدمانن ك طرييتاوهنا

 : ( 46 ن2118الفداغ )تغطية التكالي، 

 : طريية البيع بالتيسيط  .1

على تحصيل قيمة المبيعات كنيطة لأعترا، باإليرادات بدال من نيطة التسليم هذه الطريية ترك  

را، بييالربو فييي فتييرة التحصيييل بييدال ميين فتييرة البيييع  وهييذه الطريييية فييي ظييل هييذه الطريييية يييتم االعتيي. والبيييع

ييتم االعتيرا، بياإليرادات  ليذاوب  تعتبر ميبولة في حالة ميا إذا كانيت درجية تحصييل المبيعيات غيير مؤكيدة

 . عند تحصيل النيدية

لإلشييارة إلييى المبيعييات التييي يتطلييب سييدادها علييى أقسيياط علييى ويسييتخدم مصييطلو البيييع بالتيسيييط 

مييدار فتييرة  منييية معينيية وعييادة مييا تسييتخدم المبيعييات بالتيسيييط فييي تجييارة التج شيية لكييل أنييواع بيييع األايياث 

الييم الكبيرة التي تتطلب والتجلي ات والمعدات ال راعية واألجل ة المن لية والسيارات وغيرها من السلع ذات 

 تييد لفتييرات  منييية طويليية المبيعييات يمن سييداد قيميية هييذه   وبمييا ألا بالتيسيييطتشييجيع المسييتللكين علييى شييراش
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ونتيجية ليذلك ييتم اسيتخدام أسياليب . مخاطر تحييق خسارة نتيجة عدم تحصيل قيمة المبيعات فلناكنسبيا 

 :عدة لحماية الباشع من عدم تحصيل قيمة المبيعات أهملا

 .األقساط استخدام عيود البيع المشروطة بعدم تحويل الملكية على المشتري إال بعد تسديد كافة .1

 .استخدام ورقة مالية لضمان البضاعة المباعة .2

بينميا ييتم . وفي ظل طريية البيع بالتيسيط فإن الربو يؤجل االعترا، به حتيى ييتم تحصييل قيمية المبيعيات

مجميل اليربو فيي هيذه  نيتم تسليم البضاعة للمشيتري  حييث إا االعترا، باإليرادات وتكلفة المبيعات عندم

  .يل االعترا، به حتى يتم تحصيل قيمة المبيعاتالمبيعات يتم تأج

 (:بعد استرداد التكلفة)طريية تغطية التكالي، .2

إال بعد تغطية تكالي، البضاعة المباعة مين خيأل اليدفعات التيي ييتم  في هذه الطريية ال يتم اابات اإليراد

 .بعد ذلك بماابة أرباحأي قسط أو دفعات يتم تحصيللا  اعتبارتحصيللا  مع 

 :اإلفصا  عن المبيعات بالتقسيط بالقوائم المالية

إذا كانييت المبيعييات بالتيسيييط تماييل قييدرًا ذا أهمييية معنوييية كبيييرة بالنسييبة إلجمييالي المبيعييات للشييركة  فإنييه 

يجيييب اإلفصييياح عييين المبيعيييات بالتيسييييط بحييييث تظلييير قيمييية المبيعيييات تكلفييية المبيعيييات  وأي مصيييروفات 

 . مستيلة عن المبيعات العادية للشركة-ترتبط بالمبيعات بالتيسيط

ذا كانت المبيعات بالتيسيط تمال نسبة بسيطة من إجمالي المبيعات  فإنه يتم اإلفصاح فيط عين مجميل  وا 

 .الربو المحيق من المبيعات بالتيسيط
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 االعتراف باإليراد لعمليات بيع ذات خصوصية معينة: رابعاا 

 . مانةعيود االمتيا  وبضاعة األ ذلك وماال

 االمتيازات

وتيييييأجير   والفنيييييادق  ن مبيعيييييات االمتييييييا ات تظلييييير فيييييي صيييييناعة المطييييياعم والوجبيييييات السيييييريعةإ

  وقد انتشرت هيذه الطرييية مين البييع بشيكل كبيير جيدا فيي السينوات األخييرة  واألعمال المشابلة  السيارات

ع  المنتجيات مين الميانو لليذا وفي ظل مال هذا النوع من اتفاقات البيع فإن المشتري يحصل عليى حيق بيي

وكذلك حيق اسيتخدام اسيمه لميدة مين الي من وفيي موقيع جغرافيي محيدد باإلضيافة ليذلك فيإن ميانو   االمتيا 

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

ة والتيرويج ونشياطات إضيافية عليه واستمراره واليييام بالدعايي ووضع النظام المحاسبي والمحافظة  العاملين

باشع االمتيا  عليى اإلييرادات عين طرييق مبليغ االمتييا  األصيلي المتعليق ببييع االمتييا   يحصل أخرى   و

التييي تييم  مشييتري االمتيييا  ميابييل الخييدمات  والمبييالغ تييدفع بشييكل دوري ميين والخييدمات الميدميية  واألصييول

 .( 67 ن2118الفداغ )رة عن نسبة من المبيعاتيكون عبا عادة ماتمر  و تيديملا بشكل مس

 بضاعة األمانة

إن العديد من المصنعين والمو عين ييومون ببيع منتجاتلم عن طريق بياشعي التج شية عليى أسياس 

ن ماييل هيذا النييوع مين االتفاقييات يمكين البيياشع أو صياحب البضيياعة االحتفياظ بملكيتلييا   بضياعة األمانية  وا 

ن بيياشع التج شيية وهييو مسييتلم البضيياعة يعيير، علييى أنييه وكيييل للبيييعو  فلييو ييبييل باسييتأم بضيياعة وبيعلييا   ا 

البضييييياعة المباعييييية ويحيييييول النييييييد المسيييييتلم دورييييييا إليييييى ميابيييييل لمصيييييلحة الموكيييييل ويحصيييييل عليييييى عمولييييية 

ى البضياعة خيأل فتيرة األمانية عليى أنليا مخي ون تيابع للموكيل وتصين، بشيكل منفصيل علي وتبييى.الموكل
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وعندما يتم بيع البضاعة   وال تسجل مطليا على أنلا أصول في دفاتر الوكيل أنلا بضاعة أمانة 

أمييا الموكييل فيسييتلم مييين . عيين طريييق الوكيييل فإنلييا تصييبو الت امييا عليييه بصييافي المبلييغ المسييتحق للموكييل

ة عليليا والنييد والبضياعة المباعية والمصياري، المحملي  الوكيل دوريا حساب بيع يظلير البضياعة المسيتلمة

 .( 73 ن2118الفداغ )و متحيية لتسجل في دفاتر الموكلالمحول عند ذلك فإن اإليرادات تصب

 تحقق اإليرادات للمنتجات الزراعية والسلع التعدينية 

السيلع ال راعيية والسيلع التعدينيية ينيتج عينلم مواضييع فييي  قيت تحييق اإلييرادات بالنسيبة لمنيتجإن و 

عليى أن كيل مين التعيدين وال راعية عبيارة عين أحيداث حاسيمة  اً تفاقيفإن هنالك اعام ة األهمية  وبشكل غاي

 . في الييمة المضافة التي تأتي عادة قبل البيع الفعلي

أما فيي . استخرا  المصادر الطبيعية من باطن األرض عملية فيالتعدين الحدث الحاسم في يعد 

وذليك إن ميا قبيل الحصياد   الحاسيم هيو الحصياد الحيدث) ال راعة فإن الحدث الحاسيم يكمين فيي الحصياد 

حتميياالت هييذه وتكييون ا. قييد يبيييي اليي رع معرضييا للضييياع وذلييك بسييبب الجفييا، أو الحشييرات أو األمييراض

ليذلك فيإن الشيرط األول لتحييق ( فيط بعد حصاد ال رع بأمان خار  الحييل تكيون قيد تيم تجاو هياالتلديدات 

لكيين . ى قابييل للتحيييق قييد تييم تحييييه قبييل عملييية البيييع بحييد ذاتلييااإليييرادات وهييو الحييدث الحاسييم أو مييا يسييم

الوقييت األدق الييذي تتحيييق فيييه اإليييرادات وهييو الشييرط الايياني اليابلييية لليييياس بالنسييبة للمنتجييات ال راعييية 

 .( 76 ن2118الفداغ )مفتوح لبعض االختأ،

 دعشر اإليراالمعيار المحاسبي الدولي الثامن  2-5

ييرادات أخيرى  اإليراد ويلتم بيياس اإليراد من بيع البضاشعيعر، هذا المعيار   .وتأدية الخدمات وا 

 :يطبق هذا المعيار على المحاسبة عن اإليرادات الناتجة من العمليات واألحداث التاليةو 

 .بيع البضاشع .1
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 .تأدية الخدماتو  .2

إييييرادات مييين حييييوق  وميييا ينيييتج عنليييا مييين فواشيييد  اسيييتعمال أطيييرا، أخيييرى لموجيييودات المنشيييأةو  .3

 .وأرباح األسلم  االمتيا 

 :المحاسبي الدولي الاامن عشر نطاق المعيار

تشتمل البضاشع المذكورة في نن المعيار على البضاشع المنتجة من المنشأة بغرض بيعلا والسلع  .1

األخيرى التيي أو الممتلكيات  أو األراضيي   تياجر التج شية ادة بيعليا كالسيلع المشيتراة مينالمشتراة بيصد إعي

 .يحتفظ بلا بغرض إعادة البيع

وقيد . تتضمن تأديية الخيدمات عيادة قييام المنشياة بيأداء مليام متعاقيد عليليا خيأل فتيرة متفيق عليليا .2

 .تيدم الخدمات خأل فترة واحدة أو خأل أكار من فترة

 :الية يتحيق اإليراد من خأل استخدام اآلخرين ألصول المشروع وفيًا ألحد األشكال الت

 .عبارة عن رسوم ميابل استخدام نيدية أو نيدية معادلة أو مبالغ مستحية للمشروعوهي :  الفواشد .1

بييراءات االختييراع  :ماييل   طويليية األجييلوم ميابييل اسييتخدام أصييول المشييروع  وهييي رسيي:   األتيياوة  .2

 .العأمات التجارية  حيوق الطبع وبرامج الحاسب 

ارة عييين تو يعيييات أربييياح عليييى المسييياهمين حسيييب حصصيييلم  فيييي رأس عبيييوهيييي : أربييياح االسيييلم  .3

 .المال

 اإلفصا  المحاسبي عن اإليراد في القوائم المالية 2-6

 :( 96 ن 2111 نور)كل من اآلتية يجب على المنشأة أن تفصو عن 

السياسيييات المحاسيييبية المتبعييية لإلعتيييرا، بييياإليراد بميييا يتضيييمن الطرييييية المسيييتخدمة لتحدييييد مسيييتوى  .1

 .إلتمام للعمليات التي تشمل تأدية خدماتا
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تو يع اإلييراد المعتير، بيه خيأل الفتيرة عليى العناصير األساسيية المكونية ليه بميا يتضيمن اإلييراد النياتج  .2

 :عن مايلي

 .سلعالبيع  -

 .خدماتالتأدية و  -

 .الفواشدو  -

 .األتاواتو  -

 .تو يع األرباحو  -

السلع والخدمات المدرجة ضيمن كيل مجموعية مين مجموعيات اإلييراد قيمة اإليرادات الناتجة عن تبادل . 3

 .اللامة

 عتراف باإليرادالمشاكل المتعلقة باال 2-7

  فيإن ليذا المبيدأ ل إليراد يتم عند نيطة البيع  وهنياك اسيتاناءعلى أن اإلعترا، با هناك اتفاق عام

ال تمايييل النيطييية الجوهريييية الكتسييياب المتعيييددة للتسيييويق نيطييية البييييع  والطيييرق االقتصييياديةطبيعييية األنشيييطة 

فيد تفرض طبيعة النشاط اكتساب اإليراد قبيل هيذه النيطية  كميا هيو الحيال فيي شيركات الميياوالت   اإليراد 

كتساب اإليراد بعيد العملية البيع ل اً وظروف اً التي تنج  العملية على مدى عدة سنوات  أو قد تفرض شروط

 . طرق البيع بالتيسيط على فترات طويلة نيطة البيع وهو األمر الذي يحدث في

لدراسيات المحاسيبية خاصية تليك التيي تصيدر عين المجميع األمريكيي للمحاسيبين اإليى وعند النظر 

ك محاولية مسيتمرة لليضياء عليى فلنيا   FASBأو مجلس معايير المحاسيبة الماليية    AICPAاليانونين 

هيييي اسيييتجابة ضيييرورية لليضييياء عليييى كايييير مييين و   المشيييكأت التيييي تظلييير فيييي مجيييال االعتيييرا، بييياإليراد 
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المنا عات التي غالبا ما تنشأ بين أصيحاب المصيالو  وضيمانا لدقية الييياس المحاسيبي وموضيوعيته 

مما قد    حتى تحول دون اإلفصاح عن معلومات غير مأشمة تؤدي في كاير من األحوال إلى سوء الفلم

ابييييييو المكييييييارم  ) والمجتمييييييع بصييييييفة عاميييييية  مصييييييالو األطييييييرا، المعنييييييية بصييييييفة خاصييييييةب راً ضيييييير يلحييييييق 

 (. 166  ن 2111ومحمد 

 : هما وطبيا للمبادئ المحاسبية المتعار، عليلا يجب االعترا، باإليراد عندما يتوافر شرطين

  أو االقتييراب ميين درجيية تمييام عملييية اكتسيياب اإليييراد  وهييو األميير الييذي يييتم تحصيييل الييميية نيييداً  .1

وتبييى خطيوة واحيدة  غالبيا ميا تكيون مؤكيدة  وهيي تحصييل الييمية   لالتمام عندما يتم البيع باألجي

 . من العمأء

تتمال في تسليم البضاعة أو أداء الخدمة ميابل  التبادل بين الباشع والمشتري و االنتلاء من عملية .2

وطبييا لليذين الشيرطين ييتم االعتيرا، ة حيوق مالية للبياشع طير، المشيتري  تحصيل الييمة أو نشأ

 : د عند وقوع األحداث التاليةباإليرا

 . بيع البضاعة في تاريخ البيع الذي غالبا ما يكون هو تاريخ تسليم البضاعة .1

 . من تيديم الخدمة وتحصيل الييمة أو نشأة حيوق طر، البيع االنتلاءعند  .2

اإليييرادات المتولييدة ميين تييأجير العيييارات أو  :ماييل  االقتصيياديةغييير أصييول الوحييدة العنييد اسييتخدام  .3

 .األصولالحاالت بمرور الوقت على استخدام نو اليروض للغير  ويتولد اإليراد في هذه م

ل الييمية أو يعتر، بإيراد التخلن من أي أصول أخرى بخأ، البضاعة في تاريخ البيع وتحصيي .4

 .نشأة حيوق لدى الغير

مارسية العمليية وتشكل هذه المبادئ واإلجيراءات اإلطيار العيام لأعتيرا، بياإليراد  ولكين تكشي، الم

نتيجييية  اإمييي  بييياإليرادات االعتييرا،وليييذلك تتعييدد أحيانيييا نييييط ، تحيييول دون االلتيي ام بليييذا اإلطار عيين ظيييرو 
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لطبيعيية النشيياط أو لطبيعيية المنييتج  أو الخييتأ، طريييية البيييع والتحصيييل فضييأ عيين ذلييك ظلييرت 

سييتحق طيير، الغييير  أو مشيياكل تتنيياقض مييع الشييروط العاميية منلييا عييدم التأكييد ميين تحصيييل المبييالغ التييي ت

ومين المشياكل األخيرى التيي تواجيه بعيض . لصعوبة التعر، على تاريخ محدد لتمام عملية اكتساب اإلييراد

الشيييركات ارتفييياع نسيييبة ميييردودات المبيعيييات مميييا ييييؤدي إليييى تأجييييل اإلعتيييرا، بييياإليراد حتيييى ينتليييي حيييق 

نسيبة الميردودات مين  الكتب حييث تتيراوحوماال ذلك دور نشر تو يع   المشتري في رد السلعة المباعة إليه

وفي مجال الممارسية العمليية توجيد أكاير مين طرييية لإلعتيرا، بياإليراد عنيدما يواجيه .  %65إلى %  25

  ن  2111أبيو المكيارم  ومحميد  )الطيرق  وهيذه  الباشع المخاطر الناتجة عن استرداد البضاعة المباعة

 : هي (167

 .ضي حق المشتري في رد السلعةعدم االعترا، باإليراد حتى يني .1

 .االعترا، باإليراد بعد استبعاد الج ء المحتمل استرداده من السلعة المباعة .2

اإلعترا، بإجمالي اإلييراد فيي الفتيرة التيي تيم فيليا البييع  وتحمييل الفتيرات التاليية بيالمردودات التيي  .3

 .تتم خأللا

عمأشلييييا حييييق رد البضيييياعة  أن تميييينو الشييييركات وصييييى مجلييييس مبييييادئ المحاسييييبة بوجييييوبوقييييد أ

 2111بيو المكيارم  ومحميد  أ) أن تعتر، بييمة اإليرادات من المبيعات عندما تتحيق الشيروط   والمباعة

 : التالية ( 167  ن 

 .أن يكون سعر البيع محددا في تاريخ البيع .1

 .قد قام بسداد قيمة المبيعات أو االلت ام بسدادها مستيبأأن يكون المشتري  .2

 .ون الت ام المشتري مغليا على شرط عدم حدوث تل، في السلعة المبيعةأن ال يك .3

 .أن يكون المرك  المالي للمشتري جيدا .4
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أن ال تكيييون هنييياك الت اميييات مسيييتيبلية عليييى البييياشع قيييد يترتيييب عليليييا مييينو المشيييتري حيييق رد  .5

 .السلعة في حال عدم وفاء الباشع بالت اماته

 .ات بدرجة معيولة من الدقةأن يكون من الممكن تيدير قيمة المردود .6

يمكيين للشييركة الباشعيية تأجيييل االعتييرا، بيياإليراد متييى ينيضييي حييق روط وفييي حييال عييدم تييوافر الشيي

 .المشتري في رد السلعة

بيييياإليراد يرجييييع إلييييى سييييببين  االعتييييرا،إن عييييدم  إلييييى  سييييات مجلييييس مبييييادئ المحاسييييبةادر  تشييييير وعموميييياً  

 :هما متناقضين

ومبييرر هييذا هييو   وقبييل االنتليياء ميين عملييية المبادليية  إليراد قبييل تمييام اكتسييابهتجيياه إلييى االعتييرا، بييااال. 1

 .التأكد بدرجة كبيرة من اكتساب اإليرادضرورة 

ومبرر هذا أن عملية البييع ال تعتبير هيي النيطية  يتم تأجيل االعترا، باإليراد حتى يتحيق اإليراد فعأً . 2

يل الييميية لطييول الفتييرة ال منييية أو عييدم اليييدرة علييى الجوهرييية  وأن هنيياك درجيية ميين عييدم التأكييد لتحصيي

أو احتمييياالت رد السيييلعة إليييى البييياشع وغيرهيييا مييين الظيييرو، التيييي تجعيييل   التنبيييؤ لمصييياري، التحصييييل

 .نيطة البيع أمرا مشوبا بالمخاطر االعترا، باإليراد عند

 تخدمويسيي  اً تحييييم واعتبيياره  عنييد تحديييد اإليييراد تباعلييااألسييس الواجييب اختليي، المحاسييبون فييي وي

 :هما (71  ن  2111الشري،  ) ن ينتيجة للذا االختأ، أساس

 معينة فترة تخن والمصروفات التي اإليرادات تسجيل ييوم هذا األساس على و: ستحياقاإل أساس .1

 المبيادئ ميع شيىايتم وهيذا األسياس .الفتيرة تليك خيأل الفعليية الصير، أو التحصييل واقعية عين

  أو السلعة ملكية تنتيل عندما تحيق اإليراد قد ويعتبر االقتصادية  الوحدات ظممع وتطبيه المحاسبية
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 ليم تحصيل  أم النيديية قيمتليا حصيلت سواء تيديم الخدمة  عند أو المشتري إلى المنشاة من األصل

 .خأللا التي تحيق المحاسبية الفترة يخن اإليراد أن أي

ات اإليييرادات عنييد تحصيييللا والمصييروفات عنيييد إابيي وم هييذا األسييياس علييىييييو :النيييدي األسيياس .2

إذا كانيت اإلييرادات أو   الفعلي سدادها  أي أن هذا األساس يرك  على واقعة التحصيل أو السداد

 .المصروفات تخن الفترة الحالية أو فترة سابية أو الحية

 القنوات الفضائية 2-0

 مقدمة 2-0-1

وتييديرها رؤوس األمييوال العربييية أحييد المعييالم الحديايية  الينييوات الفضيياشية العربييية التييي تمتلكلييا تعييد  

لإلعأم العربي حيث بر ت الينوات الفضاشية العربية إلى ساحة اإلعأم الفضاشي نتيجة لاورة اإلتصياالت 

حييث شيلدت السينوات اليليلية   بعد عيود طويلية مين إحتكيار الحكوميات العربيية لإلعيأم المرشيي والمسيموع

أ لييرأس المييال العربييي فييي مجييال إطييأق الينييوات الفضيياشية العربييية ميين خييار  المنطييية الماضييية تييدفيًا هيياش

العربييية أو ميين داخللييا بالنسييبة للييدول التييي تسييمو قوانينلييا ببييث قنييوات فضيياشية   واسييتطاعت العديييد ميين 

 وحييييق بعضييلا رغيييم قصيير الميييدة ال منييية عليييى  الينييوات الفضييياشية العربييية جيييذب اهتمييام المشييياهد العربييي

 .(115  ن2118شاهين  ) واسعاً  إطأقه نجاحًا جماهيريا

 ويكون هذا البث مباشراً   الصناعية األقماروالينوات الفضاشية هي قنوات تلف يونية تبث من خأل 

المباشييرة بغييير  اإلشيياراتهييذه  تسييتيبلحيييث  األرض إلييىوميين اييم  الصييناعي اليميير  إلييىميين بلييد المرسييل 

 .الكبيرة رضيةاألتدخل من محطات االستيبال 
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يييوم بتيويتليا  اليذياليمير الصيناعي  إليى اإلشياراتإرسيال  :أساسوتيوم فكرة الينوات الفضاشية على 

طة اسيلا في المنا ل بو استيبالبويكون ذلك    األرضيةالمحطات  إلىمأيين المرات ام يعيد بالا  أوآال، 

 (.55 ن   1989 الجوال) صغيرة أطباق أوهواشيات 

 ع القنوات الفضائية العربيةأنوا 2-0-2

 :إلى قسمين وتيسم الينوات الفضاشية العربية

 :القنوات الحكومية. 1

 وتتييولى الدوليية  و ارات اإلعييأمو   وتييديرها الحكومييات العربييية تمتلكلييا التيييالينييوات فييي تماييل تو 

 بعييدا األخيرىتموييل ولية اإلشرا، على برامجلا وتمويللا مين مي انيية الدولية باإلضيافة إليى مصيادر الؤ مس

 فيييإطارهييا وتلييد، الحكومييات العربييية ميين خأللييا إلييى التواجييد  فيييوتعمييل  للدوليية عيين السياسيية العاميية 

 فييي ربييالع والجملييور  عييأوة عليى مخاطبيية مواطنيليا  السياحة اإلعأميية والتعبييير عين سياسييتلا وأهيدافلا

والسياسيية  عليى تييديم أفضيل الميواد اإلخبارييةوالتنيافس   الخار   ومتابعة األحيداث الجاريية لحظية وقوعليا

  . العربيلجذب المشاهد 

 :القنوات الفضائية الخاصة. 2

 المعيالم الحدياية إحيدىوس األموال العربيية ؤ تمتلكلا وتديرها ر  التيتمال الينوات الفضاشية العربية 

 الدولية لإلعيأم المسيموع حتكيارالاورة اتصاالت مما سياعد عليى كسير  جاءت نتاجاً  التي  العربيلإلعأم 

 مجيال إنتيا  الميواد فييوأيضيا .  التلف ييونيمجال اإلنتا   فيالخان  العربيودخول رأس المال   والمرشي

  األخبييار تسييعى إلييى شييرح وتحليييل وتفسييير التيييمجموعيية ميين الينييوات اإلخبارييية المتخصصيية ب اإلخبارييية

تييديم  البيرامج هيدفلا طرح مجموعة مينباآلخر  لرأيوا الرأيوالتعر، على   وجلات النظر المتعددة وتيديم
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اإلخبارييية  تنييافس بييذلك الينييواتالييدول العربييية  تفكانيي  والخييار    العربيييخدميية إخبارييية للمشيياهد 

 .( 116  ن 2111شاهين  )جنبيةالعالمية واأل

 :مصادر دخل القنوات الفضائية العربية 2-0-3

 :هيخمسة مصادر رشيسة دخللا على في الفضاشية العربية الينوات تعتمد أغلب 

وهو الدخل المتأتي لليناة التلف يونية " : SMS"تصال من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االالدخل المتولد  .1

الفضيياشية نتيجيية إرسييال المشيياهدين للرسيياشل النصييية عبيير قنييوات االتصييال ميين هييواتفلم المحموليية  ويكييون 

 .لف يونية الفضاشية وشركات االتصالذلك نتيجة اتفاق مسبق بين اليناة الت

وهييو الييدخل المتييأتي للينيياة التلف يونييية الفضيياشية : الييدخل المتولييد ميين االتصيياالت اللاتفييية واإللكترونييية .2

نتيجيية إتصييال المشيياهدين بييالينوات التلف يونييية الفضيياشية عبيير شييركات االتصييال  ويكييون ذلييك نتيجيية اتفيياق 

 .فضاشية وشركات االتصالمسبق بين اليناة التلف يونية ال

وهيو اليدخل المتيأتي للينياة التلف يونيية الفضياشية نتيجية قييام جلية : اليدخل المتوليد مين الدعايية واإلعيأن .3

معينة باإلعأن عن منتج أو خدمة أو توجيه أو أرشاد مين خيأل الينياة التلف يونيية الفضياشية ميابيل منفعية 

 .و فيديو أو غرافيكسنصية أ:عدة أنواع  للا مادية لليناة  و

وهيو اليدخل المتيأتي للينياة التلف يونيية الفضياشية نتيجية قييام : الدخل المتولد من رعاية البرامج التلف يونية .4

 . جلة معينة برعاية البرامج التلف يونية أو المسلسأت ودفع كافة أو ج ء من تكالفيلا

دخل المتأتي للينياة التلف يونيية الفضياشية نتيجية دفيع وهو ال: الدخل المتولد من تشفير الينوات الفضاشية  .5

ضيييع بجليييا  المشيييتركين لمبليييغ االشيييتراك لمشييياهدة الينييياة أو الينيييوات المشيييفرة بواسيييطة بطاقييية ممغنطييية تو 

 .االستيبال لبث الينوات
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 المبحث الثاني     
 الدراسات السابقة

 :المقدمة 2-9
العاور على عدد من الدراسات موضوع الرسالة  الدراسات المتعلية بتمكن الباحث بعد مراجعة 

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

 :الدراسات باللغة العربية 2-9-1

قدرص التحليل المالي علوى قيواس الربحيوة حالوة تطبيقيوة علوى إحودا الشوركات " (2117)البيطار .1

 "ركة سيرتيل لالتصاالتش" الخدمية في سوريا

هييدفت الدراسيية إلييى بيييان أايير انعكيياس رقييم األربيياح الظيياهر فييي اليييواشم المالييية للشييركة فييي واقعلييا   

الحييالي والمسييتيبلي ميين خييأل إظلييار قوتلييا اإليرادييية فييي الوضييع الحييالي ومييدى انعكاسييلا علييى الوضييع 

 .اليواشم المالية لتعوام السابية وتحليللانسب ستخدام المنلج التحليلي لامحتمل في المستيبل  وذلك بال

نيه ومين خيأل التحلييل باسيتخدام نسيب الييواشم الماليية يمكين تييويم الشيركة وتوصلت الدراسية إليى أ  

 .من جوانب مختلفة ومتعددة  بما يسلم في ترشيد اليرارات والسياسات والخطط المستيبلية للشركة

  ضرورة االستغأل التام ألصول الشركة األمير أهملا وقد أوصى الباحث بعدة توصيات كان من   

الذي يساعد فيي  ييادة اإلييرادات  والعميل عليى تخفييض المصياري، التشيغيلية قيدر اإلمكيان أو المحافظية 

 .إلى ارتفاع صافي الدخل رتفاع الدخل التشغيلي وبدوره أدىعلى  يادتلا بنسب أقل بما يساعد في ا

قييدرة التحليييل المييالي علييى قيييياس فييي أنلييا بينييت أاييير  لدراسييية الحاليييةواختلفييت هييذه الدراسيية عيين ا  

 .الربحية

طأع على قدرة التحليل المالي في الحد من مشاكل قياس الباحث من هذه الدراسة باالوقد استفاد   

 . الربو وربطه بالدراسة الحالية
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 التجووارص ظوول فووي يووةالدول المحاسووبة فووي بوواإليراد االعتووراف إشووكالية " (2111) وسييردون  وحميي .2

 "لكترونيةإل ا

إلييى التعيير، علييى البيشيية التجارييية الجديييدة المتماليية بالتجييارة اإللكترونييية  ومعرفيية الدراسيية  تفهييد

إليرادات المتوليدة عين إجيراءات االعتيرا، بيالكترونية ومعرفة ميدى كفايية المخاطر المرافية لبيشة التجارة اإل

، بيياإليراد فييي البيشيية التجييارة المشيياكل الناجميية عيين عييدم االعتييراوحصيير ومأشمتلييا  لكترونييية التجييارة اإل

 .جمع البيانات والمعلوماتبستيراشي أعتمدت الدراسة المنلج الوصفي االو . لكترونيةاإل

ية تعمل في بيشة فريدة من نوعلا حييث أن التجارة االلكترون عدة نتاشج منلا وتوصلت الدراسة إلى

ييييق فيييي أغليييب خألليييا عملييييات غيييير ملموسييية الطيييابع تفتييييد آلليييية التوا ن جمييييع العملييييات التيييي تيييتم مييينإ

لما بشيييكل   وغييياب التواييييق ألغليييب عملياتليييا أسيييلكترونييييةلملموسييية للتجيييارة اإلغيييير امراحللييا إن الطبيعييية 

مباشر في إيجياد مشيكلة رشيسيية لملنية المحاسيبة والتيدقيق فيي آليية التحييق واالعتيرا، بياإليراد المتوليد مين 

 . ت التجارة اإللكترونيةعمليا

وبيييرامج   إعيييادة تأهييييل المحاسيييب العيييادي بعيييدة توصييييات كيييان مييين أهملييياوقيييد أوصيييت الدراسييية 

 .المحاسبة على ضوء التغيرات البيشية المحيطة

إشيكالية االعتيرا، بياإليراد فيي المحاسيبة فيي أنليا بينيت  واختلفت هذه الدراسة عن الدراسية الحاليية

 .االلكترونيةالدولية في ظل التجارة 

بيياإليراد فييي بيشيية جديييدة  االعتييرا،شييكالية إطأع علييى الباحييث ميين هييذه الدراسيية بيياالوقييد اسييتفاد 

 .وميارنتلا بالمشاكل الخاصة باالعترا، باإليراد في الدراسة الحالية  كالتجارة االلكترونية
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 "نيةباإليراد في تطبيقات التجارص اإللكترو  االعترافمشكالت  " (2113)أبو رمان .3

بيييياإليراد النييييياتج عيييين عملييييييات التجيييييارة  االعتيييييرا،إلييييى تحلييييييل مشييييكأت عمليييييية الدراسييييية  تفهييييد

بجميييع البيانيييات  التحليلييييالدراسييية المييينلج الوصيييفي  واعتميييدت. اإللكترونيييية عليييى ضيييوء المعيييايير الدوليييية

 .ي األردن  وذلك من خأل دراسة تطبييية على الشركات العاملة بالتجارة اإللكترونية فوالمعلومات

اييير لتطبيييييات التجاريييية اإللكترونيييية عليييى قابليييية وجيييود أ عيييدة نتييياشج منليييا وتوصيييلت الدراسييية إليييى

 . التحيق

التي ام الشيركات العاملية فيي عيالم التجيارة اإللكترونيية بتطبييق معيايير  بضيرورةوقد أوصت الدراسة 

ون عملييات اكتسياب اإلييراد بشيكل يتفيق وأن تكي  باإليراد االعترا،المحاسبة الدولية أاناء الييام بمعالجات 

 .مع تطبييات التجارة الدولية

 تطبيييات االعتيرا، بياإليراد فيي مشيكأت في أنليا بينيت واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية

 .التجارة االلكترونية

تطبيييييات بييياإليراد فيييي  االعتيييرا،مشيييكأت طأع عليييى سيييتفاد الباحيييث مييين هيييذه الدراسييية بييياالوقيييد ا

 .وميارنتلا بالمشاكل الخاصة باالعترا، باإليراد في الدراسة الحالية  تجارة االلكترونيةلا

 :الدراسات باللغة اإلنجليزية 2-9-2

1. Altamuro, Beatty, Weber )2005 (" The Effects of Accelerated 

Revenue Recognition on Earnings Management and Earnings 

Informativeness: Evidence from SEC Staff Accounting Bulletin No. 

101" 

 ةدراسة عينتين من الشيركات األوليى تيأارت بعيد إصيدار مجليس المعيايير النشير إلى الدراسة  تفهد

بشييكل اإليرادات بيي االعتييرا، إدارة األربيياح عيين طريييقبييلمعالجيية إخفيياء األداء الحيييييي للشييركة  111رقييم 
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بإسيييتخدام ا  واألخيييرى ليييم تتيييأار بعيييد إصيييدار النشيييرة وذليييك واحتاجيييت إليييى تعيييديل أرباحلييي متسيييارع

ستخدام نسب اليواشم المالية لتعوام المنلج التحليلي و   .  وتحليللا2111 و 1999  و1998ا 

وعليى المعلنية  األربياحأهميية  وتأكييد الماليية ةيالمحاسيب وتوصلت الدراسة إلى اإلتفاق مع المعايير

حييواف  ن عملييية األربيياح  حتييى حييين تكييون إليييرادات حتييى االنتليياء ميياالعترا، ابييال تتييأخر  الشييركات أن

  .إدارة األرباح مرتفعة

أن علييى واضييعي المعييايير المحاسييبية إعطيياء  وقيد أوصييى الباحييث بعييدة توصيييات كييان ميين أهملييا

 أغ عين اإلييراد  وعلى اإلبنتلاء من عملية األرباحر، في اإلبأغ عن اإليراد قبل االالشركة حرية التص

 .غير المكتسب

لمجليس المعيايير  111فيي أنليا درسيت أاير النشيرة رقيم  واختلفت هذه الدراسية عين الدراسية الحاليية

 .المحاسبية على الشركات

حييد مشياكل الييدخل التييي عالجتليا الدراسيية واالسييتفادة أطأع علييى الباحييث مين هييذه الدراسيية بياالوقيد اسييتفاد 

 .منلا في دراسته

2. Dobler, and Hettich )2006) " Rethinking Revenue Recognition" 

مجلس معيايير و   مجلس معايير المحاسبة الدوليةمياربة وعمل مشروع بين  إلجراءالدراسة  تفهد

أعتميدت الدراسية المينلج الوصيفي و  .اإليراداتبي ييار يسيتند إليى مبيدأ االعتيرا،المحاسبة المالية لوضع مع

 .جمع البيانات والمعلومات في ستيراشي اال

عتييرا، بيياإليراد للمشيياريع التييي أجراهييا مجلييس بعييد أن حللييت مبييدأ ومفلييوم اال وتوصييلت الدراسيية 

معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية على أساس نتياشج البحيوث النظريية والتحليليية  

التيي ييارير الماليية  لومات وأهدا، التوأظلرت النتاشج الصراعات مع الخصاشن النوعية للمع والتجريبية 

 .هي أكار حدة في نلج الييمة العادلة مما كانت عليه في نلج الييمة المو عة
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 حسيبو االعترا، اإليرادات لمبدأ خأفا و  بعدة توصيات كان من أهملا انوقد أوصى الباحا

معايير  حسب مشاريعالفي التي تجري إهمال التطورات  يجب عدم معايير التيارير المالية الدولية الحالية

يمكيين أن تاييير تناقضييات جديييدة فييي معييايير التيييارير المالييية الدولييية فييي  ألنلييا  المحاسيبة الدولييية األخييرى

 .المستيبل

في أنليا عمليت عليى مياربية وعميل مشيروع مشيترك بيين  واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية

 .عترا، باإليرادا يخن مبدأ االفيم اليةمجلس معايير المحاسبة المو   مجلس معايير المحاسبة الدولية

طأع عليييى المفييياهيم الخاصييية بييياالعترا، بييياإليراد مييين الباحيييث مييين هيييذه الدراسييية بييياالوقيييد اسيييتفاد 

 .منظور دولي

3. Krishnan, and Mintz,2007, " Using Case Materials to Research 

Professional Standards on Revenue Recognition Issues" 

الشيييركات لتغييييير كمييييات األربييياح عييين طرييييق  لاالتينييييات التيييي قيييد تسيييتخدمبييييان دراسييية ال تفهيييد

وذلييك  وتحسييين جييودة التيييارير المالييية  اليينظم التييي يمكيين أن تمنييع هييذا التأعييب واإليرادات  بييالتأعييب 

 .ا  وتحليلل1999 و 1998  و1997ستخدام نسب اليواشم المالية لتعوام اباستخدام المنلج التحليلي و 

بشيكل غيير ميدروس فإنيه  اإلدارة إذا صدر تصيريو مين ت معينةحاال فيك اوتوصلت الدراسة إلى أن هن

 .سيؤار وبشكل سلبي على إيرادات الشركة 

كيون مين جلية ييجيب أن  يالمحاسيب فصياحاإلأوصى الباحث بعيدة توصييات كيان مين أهمليا أن و 

 . باإليراد واإلفصاح عنلاعترا، مكن استخداملا من قبل اإلدارة لأمواوقة التي ي

واختلفييت هييذه الدراسيية عيين الدراسيية الحالييية فييي أنلييا قامييت بدراسيية شييركة كبييرى واايير التصييريحات 

 .  المالية على مبدأ االعترا، باإليراد
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وربطليييا   عليييى طيييرق التأعيييب بييياإليراداتسيييتفاد الباحيييث مييين هيييذه الدراسييية فيييي معرفييية وا

 .لينوات الفضاشيةبالمشاكل الخاصة باالعترا، بالدخل با

4. Dylag, and Kucharczyk (2011) "Recognizing Revenue From The 

Construction Of Real Estate In Financial Statements Of 

Developers In Poland" 

بشأن " إنشاء العيارات اتفاقيات " 15رقم معيار  تيييم أار تفسير و بيانالدراسة هذه  تفهد

أداء  اإليرادات والتكالي، و األصول الناششة عنبالشركات فيما يتعلق باالعترا، في  اإلبأغ عن البناء

شركات التطوير العياري  المعتمدة من الدوليةمع البولندية  لليواعد ةميارنوعمل  تحليل و إلى عيود البناء

لمنلج الوصفي اوأعتمدت الدراسة  .مفادها و تيديم  و نتاشج عيود التطوير  اإليراداتب االعترا، عند

 .جمع البيانات والمعلوماتب االستيراشي

فترض أن تأن  عليلا 15معيار رقم ل االعتبار أهدا، التفسيراألخذ ب إلى وتوصلت الدراسة

العياري   قطاع التطويرفي كان للا أكبر تأاير على تلك الليشات  15التغييرات التي أدخللا التفسير رقم 

االتفاقات أن   و IAS 11رقم معياروفيا لل لاعياراتاإليرادات من بيع بترا، الذي حتى هذه اللحظة تم االع

طريية بتتعلق التي  15أو التفسير معايير رقم " بناء ال ياتاتفاق"  دخلت بلا ال تفي بمتطلبات تعري،التي 

 .نسبة اإلنجا 

عترا، الاعية التي تؤار على موضو اليرارات العن منشأة ال بضرورة أن تفصوأوصى الباحث و 

نشاء ق اللت اماتااإليرادات  مال الطرق والبيانات واالفتراضات المستخدمة لتيييم  وتيدير اشم و واألرباح وا 

  .عيدالمن  ملمةسعار البيع لعناصر أل حدة على

 .في أنلا درست االعترا، باإليراد في قطاع البناء واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية



 



 

70 

طرق والحلول التي اعتمدتلا الدراسة للتغلب من هذه الدراسة بمعرفة الالباحث وقد استفاد 

 .على مشاكل قياس الدخل

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 2-9-3

مبدأ االعترا، )ل أار عامل مستي أنلا تيص ت  أهم ما يمي  هذه الدراسة عن الدراسات السابية

اشية العربية  وهو في قطاع الينوات الفض( قياس مصادر الدخلمشكأت )ار عامل تابع على أ( باإليراد

 .علم الباحث السابية في حدود الدراسات أي من إليه لم تتطرق ما

ن ًا لحصر الفروق إوسيط اً واعتباره متغير   قليمياإلمستوى العلى  أنلا جرتفي هذه الدراسة مي  وتت

 .وجدت بين الدول العربية
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 الفصل الثالث   

جراءات الدراسة  طريقة وا 
 

 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       
جراءات الدراسةط  ريقة وا 

 المقدمة 3-1

والمصيييادر  معليييا  وعينتليييا  وكيفيييية اختيارهيييايتضيييمن هيييذا الفصيييل عرضيييًا لمنلجيييية الدراسييية ومجت

جيييراءات التأكيييد مييين صيييدق األداة  المسيييتخدمة لجميييع البيانيييات والمعلوميييات وكيفيييية إعيييدادها وتطويرهيييا  وا 

 .صاشية التي استخدمت لمعالجة البياناتواباتلا  وتوضيحًا إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلح

 منهجية الدراسة 3-2

تباع المنلج الوصفي في عرض البيانات والمنلج التحليلي فيي تحلييل نتياشج الدراسية ام الباحث باق

فيي الينيوات مشكأت قيياس مصيادر اليدخل على  باإليراداالعترا، االلت ام بمبدأ أار  بيان التي تلد، إلى

 .الفضاشية العربية

 وعينة ووحدص معاينة الدراسةمجتمع  3-3

عييرب )ناعية قمييار صيية أالتابعيية لاأايي العربييية تكييون مجتمييع الدراسيية ميين جميييع الينييوات الفضيياشية

 منليا فليي عشيواشية منتظمية و اميا عينية الدراسية. قنياة 716والبالغ عددها ( ساتسات  ونايل سات  ونور 

ميييا نسيييبته  التيييي شيييكلت حسيييب الجيييداول اإلحصييياشية تالصيييناعي نورسيييا قنييياة فضييياشية تابعييية لليمييير 211

27.93% (Sekaran 2003)   دارة الماليييية التابعييية للينيييوات وحيييدة المعاينييية مييين أفيييراد اإل تونيييتكبينميييا

 .فرداً  171وعددها  الفضاشية عينة الدراسة

 أداص الدراسة 3-4

 جييي شيين تشيييملسيييتبانة ا اعتميييد الباحيييث فيييي جميييع المعلوميييات إليييى تصيييميم أداة وهيييي عبيييارة عييين

 والج ء الااني والمعلومات الديمغرافية لعينة الدراسة   اإلقليميةيتعلق بالمعلومات الج ء األول : رشيسيين 
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فحيين حصيياشيًا و وذلييك لتحليللييا إ  الخماسييي( Likertليكييرت )ميييياس غييرار علييى  خصيين ألسييشلة بنيييت

 ( :13-)بالجدول درجات اليياس كما هو موضو   واعتمدتفرضيات الدراسة 

 إختبار مقياس اإلستبانة (1-3)الجدول

 غير موافق بشدة غير موافق موافق إلى حد ما  موافق موافق بشدة اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
عدم قدرته على اعتمياد الييواشم الماليية للينيوات داة  هذه األ بالذكر أن سبب اعتماد الباحث وجدير

معلوماتليا  عن بياناتلا المالية  وتعتبر باإلفصاحغير مل مة الفضاشية كون أغلب الينوات شركات خاصة 

 .(2 ملحق)األخذ بمأحظاتلم على مجموعة المحكمين  و  عرض اإلستبانةالمالية مي ة تنافسية  وتم 

 :وقد استخدم الميياس اآلتي في تحليل البيانات

 =عدد الفشات/الحد األدنى للميياس –الحد األعلى للميياس 

 :طول الفشة وبلذا تصبو الفشات على النحو اآلتي 1.33=4/3=5-1/3

 .منخفض( 2.33 -1)من 

 .متوسط( 3.67-2.34)من 

 .مرتفع( 5-3.68)من 

 :الدرجات إلى اأاة مستويات وعلى النحو اآلتيقسمت و 

 (.2.33-1)مستوى منخفض إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين -

 (.3.67-2.34)بية بينمستوى متوسط إذا تراوحت المتوسطات الحسا -

 (.5-3.68)مستوى مرتفع إذا تراوحت المتوسطات الحسابية بين  -

 

 



 



 

56 

 ختبار صدق وثبات أداص الدراسةإ 3-5

عرضييلا علييى مجموعيية ميين ب  وذلييك سييتبانةاالتييم التحيييق ميين الصييدق األولييي ألداة الدراسيية وهييي 

 .المحكمين والمتخصصين في هذا المجال

تييييس العوامييل المييراد قياسييلا  والتابييت ميين صييدقلا  قييام الباحييث بييإجراء لتأكييد ميين أن االسييتبانة لو   

اختبار مدى االتساق الداخلي لفيرات الميياس  حيث تم تيييم تماسك الميياس بحساب معامل كرونباخ ألفا 

(Cronbach Alpha)  وذلك ألن اختبار كرونباخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فيرة إلى أخيرى  

 . شير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فيرات الميياس  إضافة للاباتوهو ي

بامتييييا  األداة بمعاميييل ابيييات أدنييياه  ( 2-3) وتيييدل معيييامأت الابيييات كميييا هيييي مبينييية فيييي الجيييدول

إذ يتضييو ميين الجييدول أن أعلييى معامييل . مرتفييع وقييدرة األداة بصييورة عاميية علييى تحييييق أغييراض الدراسيية

وهو ميا يشيير إليى (. 1.65)فيما يأحظ أن أدني قيمة للابات كانت    (1.92)بلغ ابات ألبعاد االستبانة 

 إمكانيييية ابيييات النتييياشج التيييي يمكييين أن تسيييفر عنليييا االسيييتبانة نتيجييية تطبييليييا  ومييين الناحيييية التطبيييييية تعيييد

(Alpha ≥ 0.60 )ميبولة في البحوث المتعلية بالعلوم المالية واإلدارية. 

 (2-3)الجدول
  (كرونباخ ألفا)بات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة معامل ث 

 ألفا( α)قيمة  البعد الرقم

1 
فيي الينيوات االعترا، باإليراد المتولد مين الرسياشل اليصييرة عبير قنيوات االتصيال 

 الفضاشية العربية
0.75 

2 
عبيييير قنييييوات  ميييين االتصيييياالت اللاتفييييية واإللكترونيييييةاالعتييييرا، بيييياإليراد المتولييييد 

 في الينوات الفضاشية العربيةصال االت

0.65 

 في الينوات الفضاشية العربية الدعاية واإلعأناالعترا، باإليراد المتولد من  3
0.81 
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4 
فيييي الينيييوات الفضييياشية  رعايييية البيييرامج التلف يونييييةمييين  االعتيييرا، بييياإليراد المتوليييد

 العربية
0.78 

 العربية الفضاشيةتشفير الينوات االعترا، باإليراد المتولد من  5
1.88 

6 
قييييياس مصييييادر اليييييدخل المتولييييدة ميييين الرسييييياشل اليصيييييرة عبيييير قنيييييوات مشييييكأت 
 "SMS"اإلتصال 

1.92 

 1.73 قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية مشكأت 7

 1.77 الدعاية واإلعأنقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأت 8

 1.69 رعاية البرامج التلف يونيةمصادر الدخل المتولد من قياس  مشكأت 9
 1.74 تشفير الينوات الفضاشيةقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأت 11
 1.77 الكلي 
 مصادر جمع البيانات 3-6

 :هماأسلوبين لجمع البيانات  الباحثاستخدم 

 البيانات الثانوية: أوالا 

وبشيكل أساسيي عليى جمييع ميا يسيتطيع أن يصيل إلييه  النظريية البيانياتستند الباحث لغاية جمع أ

 .على الشبكة العنكبوتيةبحث المحركات  عبر ودوريات ومجأتورساشل علمية من كتب 

 البيانات األولية: ثانياا 

صحاب أستشارة استنادًا إلى ا صممتوالتي جمع البيانات األولية ستبانة في إلى االالباحث  أستند

 .تماد على الدراسات السابية ذات العأقةعواال  ختصان اال

 إجراءات الدراسة 3-7

بعد التأكد من صدق أداة  الدراسة واباتلا  وتحديد العينة لغايات تطبيق أداة الدراسية و ع الباحيث 

الينييييوات  فييييي المالييييية اإلدارة علييييى سييييتبانةا( 211)أداة الدراسيييية علييييى أفييييراد عينيييية الدراسيييية  إذ تييييم تو يييييع 
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لعيدم صيأحيتلا للتحلييل   اسيتبانات( 11)اسيتبعاد   و سيتبانةا( 181)  تيم اسيترداد  عربييةالفضاشية ال

 .فرداً ( 171)عدد العينةليبلغ 

 عرض وتحليل خصائص عينة الدراسة 3-0

ليد تم استخدام اإلحصاء الوصفي الستخرا  التكرارات والنسبة المشوية لوص، عينة الدراسة  

 :ول التاليةحيث تم تلخين النتاشج في الجدا

 نوع القناص 3-0-1

 (3-3)جدول ال
 (نوع القناص) وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة المشوية التكرار الفشة المتغير

 نوع اليناة التي تعمل بلا
 4.7 8 حكومية
 95.3 162 خاصة

 111 171 الكليالمجموع 
  في حين بلغت نسبة العاملين %( 4.7)مية بلغت في الينوات الحكو ويتضو أن نسبة العاملين 

ي قنوات خاصة ويرى ه (%95.3)  فالنسبة األعظم من الينوات وبنسبة %(95.3) في الينوات الخاصة

لت امًا بمبادئ المحاسبة الميبولة من الينوات هي خاصة ستكون أكار ا الباحث أنه وكون النسبة األعظم

 .ستبانةصدق اإلجابات على أسشلة اال لك أضفى مصداقية إلىالي قد يكون ذقبواًل عامًا وبالت

 التوزيع اإلقليمي للقناص 3-0-2

 (4-3)جدول ال
 (مكان وجود القناص) وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة المشوية التكرار الفشة المتغير

 التو يع اإلقليمي لليناة
 9.5 16 شبه الج يرة العربية

 47.6 81 ل افرييياشما
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 1.11 1 شرق افريييا
 42.9 73 اللأل الخصيب

 % 111 171 المجموع الكلي
  في حين بلغت نسبة %( 9.5) في قناة شبه الج يرة العربية قد بلغتويتضو أن نسبة العاملين 

  %(42.9)في قناة اللأل الخصيبالعاملين  ةبلغت نسبو   %(47.6)في قناة شمال افرييياالعاملين 

 و %(47.6)شمال افريييا بنسبة : إقليمي نوات تو عت بشكل أساسيأن أغلب الي( 4-3) ويظلر الجدول

 .أهمية هذا التو يعMANOVA اختباروسيظلر فيما بعد   %(42.9)اللأل الخصيب

 توزيع المؤهل العلمي 3-0-3

 (5-3)جدول ال
 (هل العلميالمؤ ) وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

 النسبة المشوية التكرار الفشة المتغير

 المؤهل العلمي

 1.11 1 اانوي

 1.11 1 دبلوم متوسط
 71.2 121 بكالوريوس

 19.4 33 دبلوم عالي
 9.4 16 ماجستير

 1.11 1 دكتوراه
 % 111 171 المجموع الكلي

 

العاملين  ةنسب  و %( 71.2) لغتب (بكالوريوس)مؤهللم العلمي الذين  نسبة العاملين ويتضو أن

مؤهللم العلمي نسبة العاملين الذين  في حين  %(19.4) بلغت (دبلوم عالي)مؤهللم العلمي الذين 

األعلى لحملة البكالوريوس فإن ذلك يضفي مصداقية على وكون النسبة .%(9.4)بلغت  (ماجستير)

 .إجابات عينة الدراسة
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 توزيع التخصص 3-0-4

 (6-3)جدول 
 (التخصص) ف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسةوص

 النسبة المشوية التكرار الفشة المتغير

 التخصن

 42.4 72 محاسبة
 14.7 25 ادارة اعمال
 9.4 16 اقتصاد
 33.5 57 مالية
 1.11 1 اخرى

 % 111 171 المجموع الكلي
  وبلغت نسبة العاملين %( 42.4)ويتضو أن نسبة العاملين الذين تخصصلم محاسبة بلغت 

في   %( 9.4)بلغت نسبة العاملين الذين تخصصلم اقتصاد  و %(14.7)الذين تخصصلم إدارة اعمال 

 .%(33.5)العاملين الذين تخصصلم علوم مالية ومصرفية  ةنسبحين بلغت 

ات عينة فإن ذلك يضفي مصداقية على إجابلعاملين الذين تخصصلم محاسبة وكون النسبة األعلى ل

 .الدراسة

 توزيع مسمى الوظيفة 3-0-5

نسبة    و%( 38.2)بلغت " مدير مالي" مسماهم الوظيفيويتضو أن نسبة العاملين الذين 

   في حين بلغت نسبة %(14.2)بلغت " ناشب مدير عام/ مساعد " مسماهم الوظيفيالعاملين الذين 

العاملين الذين  ة  كما بلغت نسب%( 28.2" )ليةدارة ماإ/ م رشيس قس" مسماهم الوظيفيالعاملين الذين 

" حاسبم" مسماهم الوظيفيالعاملين الذين  ة  و بلغت نسب%(9.4" )رشيسي محاسب" مسماهم الوظيفي

 .(7-3)  كما في الجدول %(11.1)
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 (7-3)جدول 

 (مسمى الوظيفة) وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة المشوية التكرار الفشة المتغير

 مسمى الوظيفة

 38.2 65 مدير مالي
 14.2 24 ناشب مدير مالي/ مساعد 

 28.2 48 دارة ماليةإ/ رشيس قسم

 9.4 16 محاسب رشيسي

 10.0 17 محاسب
 % 111 171 المجموع الكلي

 توزيع مدص الخبرص العملية 3-0-6

 (0-3)جدول 

 (مدص الخبرص العملية) لدراسةوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة ا

 النسبة المشوية التكرار الفشة المتغير

 مدة الخبرة العملية

 14.7 25 سنوات 3قل من أ
 37.6 64 سنوات 6قل من إلى أ 3من 
 33.5 57 سنوات 9قل من إلى أ 6من 
 21.4 24 سنة 15قل من إلى أ 9من 

 1.11 1 سنة فأكار 15من 
 % 111 171 المجموع الكلي

  في حين بلغت %( 14.7)نسبتلا  بلغت ( سنوات  3قل من أ) مدة خدمته منويتضو أن 

( سنة 9-6من ) مدة خدمته من  وبلغت نسبة %(37.6( )سنوات 6-3من ) مدة خدمته مننسبة 

 .%(14.2( )سنة 15-9من ) مدة خدمته من  وبلغت نسبة %(33.5)

ككل  السابية المتعلية بخصاشن العينة ولاداشج المشار إليلا في الجالنتجميع ولدى تفحن 

  يمكن االستنتا  بأن تلك النتاشج في مجمللا توفر مؤشرًا خصوصاً  الخصاشن الديمغرافية لعينة الدراسةو 
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  ومن ام ستبانةااليمكن االعتماد عليه بشأن أهلية أفراد العينة لإلجابة على األسشلة المطروحة في 

 .البحثالستخأن النتاشج المستلدفة من  االعتماد على إجاباتلم أساساً 

 :أساليب تحليل البيانات 3-9

دخاللا  بعد أن تمت عملية جمع البيانات والمعلومات الأ مة حول متغيرات الدراسة  تم ترمي ها وا 

ضمن  االستعانة باألساليب اإلحصاشية جرىستخرا  النتاشج اإلحصاشية  حيث إلى الحاسب اآللي ال

 Statistical Package For Social Science (SPSS)اإلحصاشية للعلوم االجتماعية  برنامج الح مة

الدراسة الميدانية للعينة المبحواة  وبالتحديد فإن الباحث  ات التي تم الحصول عليلا  منلمعالجة البيان

 :استخدم األساليب اإلحصاشية اآلتية

ب المشوية  وذلك لوص، أراء عينة الدراسة حول الوسط الحسابي  والتكرارات  والنس: اإلحصاء الوصفي 

  وكذلك االنحرا، المعياري لبيان مدى ةستبانيد أهمية العبارات الواردة في االمتغيرات الدراسة  ولتحد

 .تشتت اإلجابات عن وسطلا الحسابي

ت وذلك الختبار مدى االعتمادية على أداة جمع البيانا(: Cronbach Alpha)اختبار كرونباخ ألفا

 .المستخدمة في قياس المتغيرات التي اشتملت عليلا الدراسة

 .الختبار تأاير كل متغير مستيل في المتغير التابع(: Linear Regression) تحليل االنحدار البسيط

وذلك الختبار مدى وجود فروق ذات داللة (: MANOVA) اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي

 .(التو يع اإلقليمي)للمتغير المعدل لدراسة والتي تع ى إحصاشية في إجابات عينة ا
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

 المقدمة 4-1

  واإلجابيية عيين أسييشلة الدراسيية ليياوتحليلأحصيياشيًا الدراسيية أسييشلة  لنتيياشجل عرضييًا يتنيياول هييذا الفصيي

إلجيييراء ( SPSS)باسيييتخدام الطيييرق اإلحصييياشية والمحيييددة فيييي منلجيييية البحيييث  كميييا تيييم اسيييتخدام برنيييامج 

علييى أفييراد  و عييت التييي (االسييتبانات)أداة الدراسيية بيتجميعلييا جييرى ل اإلحصيياشي علييى البيانييات التييي التحليي

 .ينة الدراسةع

 تحليل أسئلة الدراسة 4-2

المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات  سيييتناد فيييي عيييرض نتييياشج أسيييشلة الدراسييية إليييى كيييل مييينتيييم اال

إلجابييات أفييراد العينيية علييى أايير االلتيي ام بمبييدأ االعتييرا، بيياإليراد ودرجيية وترتيييب األهمييية النسييبية المعيارييية 

 .ميسمة إلى مجاالتلا الفضاشية العربية على مشكأت قياس مصادر الدخل في الينوات

 االعتراف باإليراد المتولد من الرسائل القصيرص عبر قنوات االتصال مجال   4-2-1

االعتيييرا، ة لجمييييع الفييييرات المتعليييية بمجيييال المتوسيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييي تبحسييي

كميا هيو مبيين فيي  لينيوات الفضياشية العربييةفيي ا باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االتصال

 .(1-4)الجدول
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 (1-4) جدول
االعتراف باإليراد المتولد من الرسائل بالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة 

 في القنوات الفضائية العربيةالقصيرص عبر قنوات االتصال 

رقم 
 الفيرة

المتوسط  الفيرات
 الحسابي

 االنحرا،
 المعياري

درجة  المرتبة
 األهمية

1 

التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة 
 0.73 4.48 . في الرساشل اليصيرة

 مرتفع 1

10 

معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من الرساشل 
 0.76 4.29 اليصيرة  وكيفية إظلاره في السجأت

 مرتفع 2

 مرتفع 3 0.64 4.15 .اليصيرةقياس التكلفة والمنفعة للرساشل  2

5 

لت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من الرساشل اال
 0.77 4.15 .اليصيرة

 مرتفع 4

7 

كتساب النيدي لإليراد المتولد من االلت ام بشروط اال
 0.76 4.01 .الرساشل اليصيرة

 مرتفع 5

9 

على  18تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم 
 مرتفع 6 0.82 4.01 ساشل اليصيرةاإليراد المتولد من الر 

3 

ستحياق لمبالغ التأكد من عملية اليبض أو اال
 0.72 3.95 .الرساشل اليصيرة

 مرتفع 7

6 

لت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من اال
 0.78 3.95 .الرساشل اليصيرة

 مرتفع 8

8 

عترا، باإليراد المتولد من معالجة مشاكل اال
 0.68 3.91 .ةالرساشل اليصير 

 مرتفع 9

4 
عترا، باإليراد المتولد من الرساشل توقيت عملية اال

 0.67 3.82 .اليصيرة
 مرتفع 11

 مرتفع  0.38 4.07 الكلي 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية  حيث تراوحت المتوسطات ( 1-4) يظلر الجدولو 

وجاءت الفيرة (. 4.17)ي العام البالغ بالميارنة مع المتوسط الحساب( 3.82-4.48)الحسابية للا بين 

في . " التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة في الرساشل اليصيرة: " التي تنن على أنه( 1)

التي تنن ( 4)وجاءت الفيرة   (1.73)  وانحرا، معياري بلغ (4.48)المرتبة األولى بمتوسط حسابي

بالمرتبة األخيرة بمتوسط "  إليراد المتولد من الرساشل اليصيرةتوقيت عملية اإلعترا، با: " على أنه

  .(1.67)  وانحرا، معياري بلغ (3.82)حسابي بلغ 

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

االعترا، المتعلية بمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات  تبحس

كما  في الينوات الفضاشية العربيةعبر قنوات االتصال  من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية باإليراد المتولد

 (:2-4)هو مبين في الجدول 

 (2-4) الجدول
من االعتراف باإليراد المتولد المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 عبر قنوات االتصال تصاالت الهاتفية واإللكترونيةاال 

رقم 
 الفيرات الفيرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا، 
 المرتبة المعياري

درجة 
 الموافية

11 
التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة من 

 .اإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
4.24 1.11 1 

 مرتفع

12 
س التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من االتصاالت قيا

 .اللاتفية واإللكترونية
 مرتفع 2 0.81 4.23

13 
ستحياق لمبالغ التأكد من عملية اليبض أو اال

 .االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
 مرتفع 3 0.73 4.19

 مرتفع 4 0.77 4.15معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من االتصاالت  20
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 وكيفية إظلاره في السجأت يةاللاتفية واإللكترون

19 
على  18تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم 

 .اإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
 مرتفع 5 0.81 4.11

14 
باإليراد المتولد من االتصاالت  االعترا،توقيت عملية 

 .اللاتفية واإللكترونية
 مرتفع 6 0.79 4.05

15 
لت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من االتصاالت اال

 .اللاتفية واإللكترونية
4.01 0.76 7 

 مرتفع

18 
معالجة مشاكل اإلعترا، باإليراد المتولد من 

 ..االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
3.91 0.75 8 

 مرتفع

17 
النيدي لإليراد المتولد من  االكتساببشروط  االلت ام

 .للاتفية واإللكترونيةاالتصاالت ا
3.86 0.78 9 

 مرتفع

16 
بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من  االلت ام

 .االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
3.81 0.90 11 

 مرتفع

 مرتفع  0.54 4.06 الكلي 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية  حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ( 2-4)يظلر الجدول 

والتي ( 1)وجاءت الفيرة (. 4.16)بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ( 3.81- 4.24)ين للا ب

التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولدة من اإليراد المتولد من االتصاالت  : "تنن على انه

   (1.11)ياري بلغ وانحرا، مع( 4.24)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي"  اللاتفية واإللكترونية

اإللت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من االتصاالت " والتي تنن على أنه ( 16)وجاءت الفيرة 

 (. 1.91)  وانحرا، معياري بلغ (3.81)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ "  اللاتفية واإللكترونية

 واإلعالنالدعاية االعتراف باإليراد المتولد من مجال  4-2-3

االعترا، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال  تبحس

 (:3-4) لجدولكما هو مبين في ا في الينوات الفضاشية العربية الدعاية واإلعأنمن باإليراد المتولد 



 



 

02 

 

 (3-4)الجدول
الدعاية من  االعتراف باإليراد المتولدمجال المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة ب

 في القنوات الفضائية العربية واإلعالن

رقم 
 الفيرة

المتوسط  الفيرات
 الحسابي

االنحرا، 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الصعوبة

21 

التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من الدعاية 
 0.84 4.38 واإلعأن

 مرتفع 1

30 

ية إابات اإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن معرفة كيف
 0.64 4.33 وكيفية إظلاره في السجأت

 مرتفع 2

 مرتفع 3 0.75 4.24 .قياس التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن 22

23 

ستحياق لمبالغ المتولد من التأكد من عملية اليبض أو اال
 0.73 4.19 .الدعاية واإلعأن

 مرتفع 4

29 

على اإليراد  18تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم 
 0.87 4.11 .المتولد من الدعاية واإلعأن

 مرتفع 5

28 
عترا، باإليراد المتولد من الدعاية معالجة مشاكل اال

 مرتفع 6 0.57 4.05 .واإلعأن

24 

عترا، باإليراد المتولد من الدعاية توقيت عملية اال
 مرتفع 7 0.82 4.01 .واإلعأن

 مرتفع 8 0.69 4.01 .لت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من الدعاية واإلعأناال 25

26 
لت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من الدعاية اال

 0.87 4 .واإلعأن
 مرتفع 9

27 

لت ام بشروط اإلكتساب النيدي لإليراد المتولد من الدعاية اال
 0.79 3.95 .واإلعأن

 مرتفع 11

 مرتفع  0.51 4.13 الكلي 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات ( 3-4) يظلر الجدول

و جاءت الفيرة (. 4.13)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (3.95- 4.38)الحسابية للا بين 

في "  المستيبلية المتولد من الدعاية واإلعأن التأكد من المنفعة االقتصادية : "والتي تنن على أنه( 21)

والتي تنن ( 27)  وجاءت الفيرة (1.84)  وانحرا، معياري بلغ (4.38)المرتبة األولى بمتوسط حسابي

بالمرتبة األخيرة "  كتساب النيدي لإليراد المتولد من الدعاية واإلعأنااللت ام بشروط اال :  "على أنه

 .(1.79)  وانحرا، معياري بلغ (3.95)بمتوسط حسابي بلغ 

في القنوات الفضائية  رعاية البرامج التلفزيونيةاالعتراف باإليراد المتولد من مجال 4-2-4

 العربية

االعترا، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال  حسبت

 كما هو مبين في الجدول  لينوات الفضاشية العربيةفي ا رعاية البرامج التلف يونيةباإليراد المتولد من 

(4-4:) 

 (4-4)الجدول
رعاية االعتراف باإليراد المتولد من المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 في القنوات الفضائية العربية البرامج التلفزيونية

رقم 
 الفيرة

المتوسط  الفيرات
 الحسابي

االنحرا، 
 معياريال

درجة  المرتبة
 الصعوبة

31 
التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من رعاية البرامج 

 التلف يونية
4.39 0.90 1 

 مرتفع

33 
ستحياق لمبالغ المتولد من رعاية البرامج التأكد من عملية اليبض أو اال

 التلف يونية
4.29 0.70 2 

 مرتفع

40 
د المتولد من رعاية البرامج التلف يونية وكيفية معرفة كيفية إابات اإليرا

 3 0.81 4.24 إظلاره في السجأت
 مرتفع
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39 
على اإليراد المتولد من  18تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم 

 4 0.85 4.2 .رعاية البرامج التلف يونية
 مرتفع

37 
كتساب النيدي لإليراد المتولد من رعاية البرامج االلت ام بشروط اال

 5 0.66 4.19 .التلف يونية
 مرتفع

 مرتفع 6 0.83 4.15 .لت ام بشروط تحيق اإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونيةاال 35
 مرتفع 7 0.72 4.05 .قياس التكلفة والمنفعة لإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية 32
 مرتفع 8 0.72 4.05 .عاية البرامج التلف يونيةعترا، باإليراد المتولد من ر معالجة مشاكل اال 38

لت ام بشروط قابلية اإليراد للتحيق المتولد من رعاية البرامج اال 36
 .التلف يونية

 مرتفع 9 0.82 4.01

 مرتفع 11 0.72 3.95 .عترا، باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونيةتوقيت عملية اال 34
 مرتفع  0.51 4.15 الكلي 

 
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية (4-4)يظلر الجدول 

  (31)وجاءت الفيرة (. 4.15)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (3.95- 4.39)للا بين 

"  رامج التلف يونيةالتأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من رعاية الب: " والتي تنن على أنه

  والتي (34)  وجاءت الفيرة (1.91)  وانحرا، معياري بلغ (4.39)في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي

بالمرتبة األخيرة "  عترا، باإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونيةتوقيت عملية اال:  تنن على أنه

 (.1.72)  وانحرا، معياري بلغ (3.95)بمتوسط حسابي بلغ 

  تشفير القنوات الفضائيةمن االعتراف باإليراد المتولد مجال  4-2-5

االعترا،  بمجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية تبحس

 في الينوات الفضاشية العربية تشفير الينوات الفضاشيةباإليراد المتولد من 

 (.5-4)جدول كما هو مبين في ال
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 (5-4)ول جد
تشفير االعتراف باإليراد المتولد من المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

  القنوات الفضائية

رقم 
 الفيرة

المتوسط  الفيرات
 الحسابي

االنحرا، 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الصعوبة

41 
التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من 

 0.72 4.39 ر الينوات الفضاشيةتشفي
 مرتفع 1

50 

معرفة كيفية إابات اإليراد المتولد من تشفير الينوات 
 0.96 4.2 الفضاشية وكيفية إظلاره في السجأت

 مرتفع 2

47 

كتساب النيدي لإليراد المتولد من االلت ام بشروط اال
 0.73 4.19 .تشفير الينوات الفضاشية

 مرتفع 3

42 
والمنفعة لإليراد المتولد من تشفير قياس التكلفة 
 0.89 4.15 .الينوات الفضاشية

 مرتفع 4

43 

ستحياق لمبالغ المتولد التأكد من عملية اليبض أو اال
 0.89 4.15 من تشفير الينوات الفضاشية

5 
 مرتفع

48 

عترا، باإليراد المتولد من تشفير معالجة مشاكل اال
 0.78 4.15 .الينوات الفضاشية

6 
 مرتفع

45 

لت ام بشروط تحيق اإليراد للتحيق المتولد من اال
 0.68 4.09 .تشفير الينوات الفضاشية

7 
 مرتفع

46 

اإللت ام بشروط قابلية اإليراد المتولد من تشفير 
 0.75 4.09 .الينوات الفضاشية

8 
 مرتفع

49 
على  18تطبيق نصون المعيار المحاسبي رقم 

 0.76 4.01 .لفضاشيةاإليراد المتولد من تشفير الينوات ا
9 

 مرتفع

44 

باإليراد المتولد من تشفير  االعترا،توقيت عملية 
 0.61 3.91 .الينوات الفضاشية

11 
 مرتفع

 مرتفع  0.53 4.13 الكلي 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات ( 5-4)يظلر الجدول 

فيد جاءت الفيرة (. 4.13)لمتوسط الحسابي العام البالغ بالميارنة مع ا( 3.91- 4.39)الحسابية للا بين 

"  التأكد من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من تشفير الينوات الفضاشية" التي تنن على ( 41)

توقيت ( " 44)  وجاءت الفيرة (1.72)وانحرا، معياري بلغ ( 4.39)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي

بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ "  يراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشيةعترا، باإلية االعمل

 (.1.61)  وانحرا، معياري بلغ (3.91)

 بمبدأ اإلعتراف باإليراد المتولد ليإلتزامفقرات المتغير المستقل  ملخص تحليل  4-2-6

 في القنوات الفضائية العربية

عترا، باإليراد لت ام بمبدأ االات المتغير المستيل االملخن تحليل فير إلى ( 6-4)يشير الجدول 

 .المتولد في الينوات الفضاشية العربية

 (6-4) الجدول
 راد المتولد في القنوات الفضائيةعتراف باإلياللتزام بمبدأ االلملخص تحليل فقرات المتغير المستقل 

 العربية

رقم 
المجا

 ل
 المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا، 
 المعياري

درجة 
 األهمية

 ترتيب
 األهمية

االعترا، باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة عبر قنوات  1
 االتصال 

 4 مرتفعة 0.38 4.07

 من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية االعترا، باإليراد المتولد 2
 عبر قنوات االتصال 

 5 مرتفعة 0.54 4.06

 3 مرتفعة 0.51 4.13 اإلعأنالدعاية و من االعترا، باإليراد المتولد  3
 1 مرتفعة 0.51 4.15  رعاية البرامج التلف يونيةمن  ترا، باإليراد المتولداالع 4
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 2 مرتفعة 0.53 4.13 تشفير الينوات الفضاشيةاالعترا، باإليراد المتولد من  5
  مرتفعة 0.49 4.11 الدرجة الكلية 

متولييد ميين الرسيياشل اليصيييرة عبيير قنييوات االتصييال االعتييرا، بيياإليراد الأظلييرت النتيياشج أن مجييال 

االعتييرا،   كمييا حصييل مجييال (1.38)  وانحييرا، معييياري بلييغ (4.17)حصييل علييى متوسييط حسييابي بلييغ 

عليييى متوسيييط حسيييابي بليييغ عبييير قنيييوات االتصيييال  مييين االتصييياالت اللاتفيييية واإللكترونييييةبييياإليراد المتوليييد 

 الدعاييية واإلعييأناالعتييرا، بيياإليراد المتوليد ميين ال   وحصيل مجيي(1.54)  وانحيرا، معييياري بلييغ (4.16)

مجيييال االعتيييرا، بييياإليراد   وحصيييل (1.51)  وانحيييرا، معيييياري بليييغ (4.13)عليييى متوسيييط حسيييابي بليييغ 

  (1.51)  وانحييرا، معييياري بلييغ (4.15)علييى متوسييط حسييابي بلييغ  رعاييية البييرامج التلف يونيييةميين المتولييد 

  (4.13)عليى متوسيط حسيابي بليغ  تشيفير الينيوات الفضياشيةوليد مين االعترا، بياإليراد المتوحصل مجال 

 .(1.53)وانحرا، معياري بلغ 

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

اس مصادر قيمشكأت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال  تبحس

 (.7-4) كما هو مبين في الجدول "SMS"تصال من الرساشل اليصيرة عبر قنوات االالدخل المتولدة 

 (7-4)جدول 
قياس مصادر الدخل مشكالت المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 "SMS"المتولدص من الرسائل القصيرص عبر قنوات اإلتصال 

رقم 
 لفيراتا الفيرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا، 
 المرتبة المعياري

درجة 
 الصعوبة

53 

ة على دراية جيدة بطرق قياس ال يوجد إدارة مالي
 1.38 2.76 .عترا، باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرةو اال

 متوسطة 1

 متوسطة 2 1.37 2.48يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من الرساشل  51
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 .اليصيرة

52 

ال يوجد نظام رقابة داخلي فاعل في عملية 
 1.34 2.48 .اإلعترا، باإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة

 متوسطة 3

57 

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية 
 1.37 2.48 .لإليرادات المتولدة من الرساشل اليصيرة

 متوسطة 4

54 

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

 1.38 2.28 اليصيرة

5 
 منخفضة

55 

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس 
 6 1.33 2.18 اإليراد المتولد من الرساشل اليصيرة

 منخفضة

56 
يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون 

 7 1.23 2.09 .المتولدة من الرساشل اليصيرة
 منخفضة

 منخفضة  1.12 2.31 الكلي 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للا ( 7-4)يظلر الجدول 

  التي (53)وجاءت الفيرة (. 2.31)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (2.19- 2.76)بين 

باإليراد المتولد من  االعترا،و اليياس ى دراية جيدة بطرق ال يوجد إدارة مالية عل: " تنن على أنه

   وجاءت (1.38)  وانحرا، معياري بلغ (2.76)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي" الرساشل اليصيرة

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من الرساشل " والتي تنن على أنه ( 56)الفيرة 

 .(1.23)  وانحرا، معياري بلغ (2.19)ة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ بالمرتب"  اليصيرة

 قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية مشكالتمجال  4-2-0

قياس  مشكأتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال  تبحس

 (:8-4)رونية كما هو مبين في الجدول الت اللاتفية واإللكتمصادر الدخل المتولد من االتصا
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 (0-4) جدول
قياس مصادر الدخل المتولد  مشكالتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية

رقم 
 الفيرة

المتوسط  الفيرات
 الحسابي

االنحرا، 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الصعوبة

61 
هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية  ال يوجد

 0.94 2.72 باإليرادات المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
 متوسطة 1

60 
عترا، لية على دراية جيدة بطرق قياس االال يوجد إدارة ما

 1.11 2.52 .نيةباإليراد المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترو 
2 

 متوسطة

59 
عترا، باإليراد ام رقابة داخلي فاعل في عملية االال يوجد نظ

 1.30 2.44 .المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
3 

 متوسطة

62 
هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس اإليراد المتولد 

 1.18 2.42 من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
4 

 متوسطة

63 
يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من 

 1.17 2.33 .االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
5 

 متوسطة

58 

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من االتصاالت اللاتفية 
 1.35 2.28 .واإللكترونية

6 
 منخفضة

64 

ية لإليرادات يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المال
 1.19 2.23 .المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

7 
 منخفضة

 متوسطة  0.96 2.42 الكلي 

 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للا ( 8-4)يظلر الجدول 

  التي (61)وجاءت الفيرة  (.2.42)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (2.23- 2.72)بين 

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

  وانحرا، معياري بلغ (2.72)في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي"  االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
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يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير  : "هنأوالتي تنن على ( 64)  وجاءت الفيرة (1.94)

بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ " المالية لإليرادات المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

 .(1.19)  وانحرا، معياري بلغ (2.23)

 الدعاية واإلعالنقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكالتمجال  4-2-9

قياس  مشكأتبية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال المتوسطات الحسا تبحس
 (:9-4)كما هو مبين في الجدول  الدعاية واإلعأنمصادر الدخل المتولد من 

 (9-4)جدول 
قياس مصادر الدخل المتولد  مشكالتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 النالدعاية واإلعمن 

رقم 
 الفيرة

 الفيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا، 
 المعياري

 المرتبة
درجة 

 الصعوبة

68 

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية 
 1.28 2.86 .باإليرادات المتولدة من الدعاية واإلعأن

1 
 متوسطة

67 

ا، عتر بطرق قياس االال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة 
 1.33 2.85 .باإليراد المتولد من الدعاية واإلعأن

2 
 متوسطة

66 

باإليراد عترا، ام رقابة داخلي فاعل في عملية االال يوجد نظ
 3 1.10 2.8 .عأنالمتولد من الدعاية واال

 متوسطة

69 
هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس اإليراد المتولد من 

 1.20 2.29 .الدعاية واإلعأن
4 

 منخفضة

71 
يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية لإليرادات المتولدة 

 5 1.28 2.14 .من الدعاية واإلعأن
 منخفضة

70 

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من 
 6 0.92 2.09 .الدعاية واإلعأن

 منخفضة

 منخفضة 7 1.11 1.75 .الدعاية واإلعأن يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من 65
 متوسطة  0.93 2.40 الكلي 



 67 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات ( 9-4)يظلر الجدول 

وجاءت الفيرة (. 2.41)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (1.75- 2.86)الحسابية للا بين 

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية باإليرادات  : "التي تنن على أنه   (68)

  وانحرا، معياري بلغ (2.86)في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي"  المتولدة من الدعاية واإلعأن

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من الدعاية  : "والتي تنن على انه( 65)  وجاءت الفيرة (1.28)

 .)1.11)  وانحرا، معياري بلغ (1.75)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ "  عأنواإل

  رعاية البرامج التلفزيونيةقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكالتمجال  4-2-11

قياس  مشكأتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال  تبحس

 (:11-4) جدولكما هو مبين في ال رعاية البرامج التلف يونيةمن  مصادر الدخل المتولد

 (11-4) جدول

قياس مصادر الدخل المتولد  مشكالتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 

 رعاية البرامج التلفزيونيةمن 

رقم 
 الفيرات الفيرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا، 
 المرتبة المعياري

رجة د
 الصعوبة

74 

ال يوجد إدارة مالية على دراية جيدة بطرق قياس 
اإلعترا، باإليراد المتولد من رعاية البرامج 

 1.08 2.71 .التلف يونية
1 

 متوسطة

73 

ام رقابة داخلي فاعل في عملية ال يوجد نظ
عترا، باإليراد المتولد من رعاية البرامج اال

 1.22 2.51 التلف يونية
2 

 متوسطة

75 

ال يوجد هناك اية في البيانات المالية المفصو 
 متوسطة 3 1.34 2.48عنلا والمتعلية باإليرادات المتولدة من رعاية 
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 البرامج التلف يونية

72 

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من رعاية 
 1.24 2.33 .البرامج التلف يونية

 متوسطة 4

76 

ياس هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية ق
 1.06 2.19 .اإليراد المتولد من رعاية البرامج التلف يونية

 منخفضة 5

78 

يوجد ديون معدومة متكررة في التيارير المالية 
 1.14 2.19 .لإليرادات المتولدة من رعاية البرامج التلف يونية

6 
 منخفضة

77 

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون 
 1.07 2 .ج التلف يونيةالمتولدة من رعاية البرام

7 
 منخفضة

 متوسطة  0.94 2.34 الكلي 

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

  (74)وجاءت الفيرة (. 2.34)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (2.11- 2.71)للا بين 

عترا، باإليراد المتولد من لية على دراية جيدة بطرق قياس االجد إدارة ماال يو : " التي تنن على أنه

  (1.18)  وانحرا، معياري بلغ (2.71)في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي"  رعاية البرامج التلف يونية

 يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون المتولدة من : "نهأوالتي تنن على ( 77)وجاءت الفيرة 

 .(1.17)  وانحرا، معياري بلغ (2.11)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ "  رعاية البرامج التلف يونية

  تشفير القنوات الفضائيةقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكالت 4-2-11

قياس  مشكأتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع الفيرات المتعلية بمجال  تبحس

 (:11-4) جدولكما هو مبين في ال تشفير الينوات الفضاشيةالدخل المتولد من  مصادر
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 (11-4)جدول

قياس مصادر الدخل المتولد  مشكالتالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع الفقرات المتعلقة بمجال 
 تشفير القنوات الفضائيةمن 

رقم 
 الفيرة

المتوسط  الفيرات
 الحسابي

االنحرا، 
 المعياري

درجة  المرتبة
 الصعوبة

82 

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

 1.18 2.62 الينوات الفضاشية

1 
 متوسطة

81 

لية على دراية جيدة بطرق ال يوجد إدارة ما
عترا، باإليراد المتولد من تشفير قياس اال

 1.01 2.43 .الينوات الفضاشية
2 

 متوسطة

83 

هناك مشاكل تواجللا اإلدارة في عملية قياس 
 1.03 2.24 .اإليراد المتولد من تشفير الينوات الفضاشية

3 
 منخفضة

80 

ام رقابة داخلي فاعل في عملية ال يوجد نظ
عترا، باإليراد المتولد من تشفير الينوات اال

 1.22 2.18 .الفضاشية
4 

 منخفضة

85 

ة متكررة في التيارير المالية يوجد ديون معدوم
لإليرادات المتولدة من تشفير الينوات 

 1.04 2.14 .الفضاشية

5 
 منخفضة

79 

يتم تحصيل كافة اإليرادات المتولدة من تشفير 
 1.02 2.09 .الينوات الفضاشية

6 
 منخفضة

84 

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل 
 7 1.15 1.91 .شيةالينوات الفضا الديون المتولدة من تشفير

 منخفضة

 منخفضة  0.92 2.23 الكلي 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية حيث تراوحت المتوسطات ( 11-4)يظلر الجدول 
وجاءت الفيرة (. 2.23)  بالميارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (1.91- 2.62)الحسابية للا بين 

اية في البيانات المالية المفصو عنلا والمتعلية باإليرادات  ال يوجد هناك: "   التي تنن على أنه(82)
  وانحرا، معياري بلغ (2.62)في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي"  المتولدة من تشفير الينوات الفضاشية

يوجد مشاكل تواجللا اإلدارة في تحصيل الديون  : "نهأوالتي تنن على ( 84)  وجاءت الفيرة (1.18)
  وانحرا، معياري (1.91)بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ "  الينوات الفضاشية شفيرالمتولدة من ت

 .(1.15)بلغ 
ملخص تحليل فقرات المتغير التابع مشكالت قياس الدخل المتولد من جميع   4-2-21

 مصادر الدخل في القنوات الفضائية العربية
مشكأت قياس الدخل لتي هدفت إلى فحن ا ستبانةاال لجميع فيرات األسشلة( 12-4)يشير الجدول

 .المتولد من جميع مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية
 (12-4) جدولال

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

رقم 
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحرا، 
 لمعياريا

درجة 
 األهمية

 ترتيب
 األهمية

1 
من الرساشل اليصيرة عبر قياس مصادر الدخل المتولدة مشكأت 
 ."SMS"تصال قنوات اال

2.31 1.12 
 4 منخفض

2 
قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية  مشكأت

 .واإللكترونية
2.42 0.96 

 1 متوسط

 2 متوسط 0.93 2.40 .الدعاية واإلعأنمن  قياس مصادر الدخل المتولد مشكأت 3

4 
رعاية البرامج قياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأت
 0.94 2.34 .التلف يونية

 3 متوسط

5 
تشفير الينوات قياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأت
 0.92 2.23 .الفضاشية

 5 منخفض

  متوسط 0.97 2.34 الدرجة الكلية 
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من الرساشل اليصيرة  دقياس مصادر الدخل المتولمشكأت جال أظلرت النتاشج أن مو 

  وحصل (1.12)  وانحرا، معياري بلغ (2.31)على متوسط حسابي بلغ  "SMS" االتصالعبر قنوات 

قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية على متوسط حسابي  مشكأتمجال 

قياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأت  وحصل مجال (1.96)غ   وانحرا، معياري بل(2.42)بلغ 

   كما حصل مجال (1.93)  وانحرا، معياري بلغ (2.41)على متوسط حسابي بلغ الدعاية واإلعأن 

  (2.34)على متوسط حسابي بلغ  رعاية البرامج التلف يونيةقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأت

تشفير قياس مصادر الدخل المتولد من  مشكأتكما حصل مجال   (1.94)وانحرا، معياري بلغ 

 .(1.92)  وانحرا، معياري بلغ (2.23)على متوسط حسابي بلغ  الينوات الفضاشية

 عرض وتحليل نتائج اختبارات فرضيات الدراسة 4-3

لاللتزام  ( α=  ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة  :الفرضية الفرعية األولى. 1

علوى مشوكالت ( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقودي ليإيوراد ) بمبدأ االعتراف باإليراد

 .الرسائل القصيرص عبر قنوات اإلتصال في القنوات الفضائية العربية ص منقياس مصادر الدخل المتولد

شج التحليل اإلحصاشي وجود أار ذي م تحليل االنحدار وأظلرت نتالإلجابة عن هذا السؤال استخد

قابلية اإلييراد للتحييق  تحييق اإلييراد   االكتسياب النييدي ) لألت ام بمبدأ االعترا، باإليراد( داللة إحصاشية 

تصيييال فيييي مييين الرسييياشل اليصييييرة عبييير قنيييوات االعليييى مشيييكأت قيييياس مصيييادر اليييدخل المتوليييد ( لإلييييراد 

مسيييتوى الداللييية فيييي جمييييع مراحيييل مبيييدأ االعتيييرا، بييياإليراد أقيييل مييين الينيييوات الفضييياشية العربيييية فييييد كانيييت 

( Ha)وقبييول الفرضييية البديليية ( Ho)وهييي داليية إحصيياشيا ممييا يييدل علييى رفييض الفرضييية العدمييية ( 1.15)

لألتيييي ام بمبييييدأ (  α( =  1.15يوجييييد أايييير ذو دالليييية إحصيييياشية عنييييد مسييييتوى دالليييية " والتييييي تيييينن علييييى 

عليى مشيكأت قيياس ( ة اإلييراد للتحييق  تحييق اإلييراد   االكتسياب النييدي لإلييراد قابلي) االعترا، باإليراد
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  كميا "تصال في الينوات الفضاشية العربيةمن الرساشل اليصيرة عبر قنوات االمصادر الدخل المتولد 

 (.13-4)جدولهو موضو في 

 (13-4) جدول

ابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب ق) تحليل االنحدار ألثر لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد
تصال من الرسائل القصيرص عبر قنوات اال على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد ( النقدي ليإيراد 

 .في القنوات الفضائية العربية

 البيان
R 

 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 

β 

معامل 
 االنحدار

df 
درجات 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

العترا، باإليراد المتولد من ا
الرساشل اليصيرة عبر قنوات 

في الينوات الفضاشية االتصال 
 العربية

1.637 1.415 114.495 1.894 

1 

1.111 168 

169 

من االعترا، باإليراد المتولد 
 االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

في الينوات عبر قنوات االتصال 
 الفضاشية العربية

 

1.173 1.131 5.176 0.359 

1 

1.124 
168 

169 

الدعاية االعترا، باإليراد المتولد من 
في الينوات الفضاشية  واإلعأن

 العربية
1.316 1.111 18.626 1.698 

1 
1.111 168 

169 
رعاية االعترا، باإليراد المتولد من 

في الينوات  البرامج التلف يونية
 ية العربيةالفضاش

1.411 1.161 32.143 1.883 
1 

1.111 168 
169 

تشفير االعترا، باإليراد المتولد من 
 1.586 13.975 1.177 1.277 العربية الينوات الفضاشية

1 
1.111 168 

169 
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لاللتزام ( α=  (0.05 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة: الفرضية الفرعية الثانية. 2

على مشكالت قياس ( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي ليإيراد ) بمبدأ االعتراف

 .مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية في القنوات الفضائية العربية

اشج التحليل اإلحصاشي وجود أار ذي م تحليل االنحدار وأظلرت نتلإلجابة عن هذا السؤال استخد  

قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي ) لألت ام بمبدأ االعترا، باإليراد( داللة إحصاشية 

على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية في الينوات ( لإليراد 

( 1.15)مستوى الداللة في جميع مراحل مبدأ االعترا، باإليراد أقل من فيد كانت . الفضاشية العربية

والتي ( Ha)وقبول الفرضية البديلة ( Ho)وهي دالة إحصاشيا مما يدل على رفض الفرضية العدمية 

لألت ام بمبدأ االعترا، (  α( =  1.15يوجد أار ذو داللة إحصاشية عند مستوى داللة " تنن على 

على مشكأت قياس مصادر ( ة اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد قابلي) باإليراد

  كما هو موضو في "الدخل المتولد من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية في الينوات الفضاشية العربية

 (.14-4)جدول
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 (14-4) جدول
لية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب قاب) اللتزام بمبدأ االعترافاتحليل االنحدار ألثر 
على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية ( النقدي ليإيراد 

 واإللكترونية في القنوات الفضائية العربية

 R البيان

 االرتباط

R2 

معامل 
 التحديد

F 

 

β 

معامل 
 االنحدار

df 
درجات 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

ا، باإليراد المتولد من االعتر 
الرساشل اليصيرة عبر قنوات 

في الينوات الفضاشية االتصال 
 العربية

1.584 1.341 86.765 1.486 

1 

1.111 168 

169 

من  االعترا، باإليراد المتولد
 االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

في الينوات  عبر قنوات االتصال
 الفضاشية العربية

 

1.198 1.139 6.851 1.352 

1 

1.111 
168 

169 

االعترا، باإليراد المتولد من 
في الينوات  الدعاية واإلعأن

 الفضاشية العربية
1.253 1.164 11.445 1.478 

1 
1.111 168 

169 
االعترا، باإليراد المتولد من 

في  رعاية البرامج التلف يونية
 ربيةالينوات الفضاشية الع

1.317 1.194 17.529 1.581 
1 

1.111 168 
169 

االعترا، باإليراد المتولد من 
 العربية تشفير الينوات الفضاشية

1.212 1.145 7.129 1.384 
1 

1.115 168 
169 

 (  α=  ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة  : الفرضية الفرعية الثالثة .3

على ( قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي ليإيراد ) لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد

 .مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعالن في القنوات الفضائية العربية
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لتحليل اإلحصاشي لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار وأظلرت نتاشج او   

قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   ) لألت ام بمبدأ االعترا، باإليراد( وجود أار ذي داللة إحصاشية 

على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من الدعاية واإلعأن في الينوات ( االكتساب النيدي لإليراد 

( 1.15)ع مراحل مبدأ االعترا، باإليراد أقل من فيد كانت مستوى الداللة في جمي. الفضاشية العربية

والتي ( Ha)وقبول الفرضية البديلة ( Ho)وهي دالة إحصاشيا مما يدل على رفض الفرضية العدمية 

لألت ام بمبدأ االعترا، (  α=  1.15)يوجد أار ذو داللة إحصاشية عند مستوى داللة " تنن على انه 

على مشكأت قياس مصادر ( تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد  قابلية اإليراد للتحيق ) باإليراد

-4) جدولكما هو موضو في     "ن في الينوات الفضاشية العربيةالدخل المتولد من الدعاية واإلعأ

15.) 

 (15-4) جدول
كتساب قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و اال ) اللتزام بمبدأ االعترافاتحليل االنحدار ألثر 

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

 R البيان

 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 

β 

معامل 
 االنحدار

df 
درجات 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

االعترا، باإليراد المتولد من الرساشل 
في  صالاليصيرة عبر قنوات االت

 الينوات الفضاشية العربية
1.639 1.418 115.791 1.575 

1 
1.111 168 

169 
من االعترا، باإليراد المتولد 

عبر  االتصاالت اللاتفية واإللكترونية
في الينوات الفضاشية قنوات االتصال 

 العربية
 

1.298 1.189 16.322 1.513 

1 

1.111 
168 

169 
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الدعاية عترا، باإليراد المتولد من اال
في الينوات الفضاشية  واإلعأن

 العربية
1.478 1.229 49.881 1.876 

1 
1.111 168 

169 
رعاية االعترا، باإليراد المتولد من 

في الينوات  البرامج التلف يونية
 الفضاشية العربية

1.356 1.127 24.362 1.651 
1 

1.111 168 
169 

تشفير االعترا، باإليراد المتولد من 
 1.559 19.154 1.112 1.319  العربية الينوات الفضاشية

1 
1.111 168 

169 
(  α=  ( 0.05ال يوجوود أثوور ذو داللووة إحصووائية عنوود مسووتوا داللووة : الفرضووية الفرعيووة الرابعووة. 4

علوى (إليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقودي ليإيوراد قابلية ا) لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد 

 .مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من رعاية البرامج التلفزيونية في القنوات الفضائية العربية

لإلجابيية عيين هييذا السييؤال تييم اسييتخدام تحليييل االنحييدار وأظلييرت نتيياشج التحليييل اإلحصيياشي وجييود و 

قابلييييية اإليييييراد للتحيييييق  تحيييييق اإليييييراد   ) لألتيييي ام بمبييييدأ االعتييييرا، بيييياإليراد ( أايييير ذي دالليييية إحصيييياشية 

علييى مشييكأت قييياس مصييادر الييدخل المتولييد ميين رعاييية البييرامج التلف يونييية فييي (االكتسيياب النيييدي لإليييراد 

ميين فيييد كانييت مسييتوى الدالليية فييي جميييع مراحييل مبييدأ االعتييرا، بيياإليراد أقييل . الينييوات الفضيياشية العربييية

( Ha)وقبيول الفرضيية البديليية ( Ho)وهيي دالية إحصياشيا مميا ييدل علييى رفيض الفرضيية العدميية ( 1.15)

لألتيي ام بمبييدأ (  α( =  1.15يوجييد أايير ذو دالليية إحصيياشية عنييد مسييتوى دالليية " والتييي تيينن علييى انييه 

عليى مشيكأت قيياس ( ييراد قابلية اإليراد للتحييق  تحييق اإلييراد   االكتسياب النييدي لإل) االعترا، باإليراد

  كمييا هيو موضيو فييي "مصيادر اليدخل المتوليد ميين رعايية البيرامج التلف يونيية فييي الينيوات الفضياشية العربيية

 (.16-4)جدول
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 (16-4) جدول

قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب ) اللتزام بمبدأ االعترافاتحليل االنحدار ألثر 
رعاية البرامج التلفزيونية في  ت قياس مصادر الدخل المتولد منى مشكالعل( النقدي ليإيراد 

 القنوات الفضائية العربية

 R البيان

 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 

β 

معامل 
 االنحدار

df 

درجات 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

االعترا، باإليراد المتولد 
من الرساشل اليصيرة عبر 

في الينوات  قنوات االتصال
 لفضاشية العربيةا

1.651 1.423 123.128 1.621 

1 

1.111 168 

169 

المتولد االعترا، باإليراد 
من االتصاالت اللاتفية 

عبر قنوات  واإللكترونية
في الينوات االتصال 

 الفضاشية العربية
 

1.241 1.158 11.327 1.419 

1 

1.112 

168 

169 

لمتولد االعترا، باإليراد ا
في  الدعاية واإلعأنمن 

 الينوات الفضاشية العربية
1.461 1.211 45.116 1.851 

1 
1.111 168 

169 
االعترا، باإليراد المتولد 

 رعاية البرامج التلف يونيةمن 
في الينوات الفضاشية 

 العربية

1.285 1.181 14.829 1.526 

1 

1.111 168 

169 

ا، باإليراد المتولد االعتر 
 تشفير الينوات الفضاشيةمن 

 العربية
1.279 1.178 14.136 1.493 

1 
1.111 168 

169 
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=  ( 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوا داللة  : الفرضية الفرعية الخامسة .5

α  ) حقق اإليراد و االكتساب النقدي قابلية اإليراد للتحققو ت) لاللتزام بمبدأ االعتراف باإليراد

  .على مشكالت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير القنوات الفضائية العربية(ليإيراد 

م تحليل االنحدار وأظلرت نتاشج التحليل اإلحصاشي وجود أار ل استخدلإلجابة عن هذا السؤاو   

ة اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب قابلي) لألت ام بمبدأ االعترا، باإليراد ( ذي داللة إحصاشية 

فيد . على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من تشفير  الينوات الفضاشية العربية(النيدي لإليراد 

وهي دالة إحصاشيا مما (  1.15)كانت مستوى الداللة في جميع مراحل مبدأ االعترا، باإليراد أقل من 

يوجد أار " والتي تنن على انه ( Ha)وقبول الفرضية البديلة ( Ho)يدل على رفض الفرضية العدمية 

قابلية اإليراد ) لألت ام بمبدأ االعترا، باإليراد(  α( =  1.15ذو داللة إحصاشية عند مستوى داللة 

على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من ( للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد 

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

 (17-4) جدول
قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتساب النقدي ) اللتزام بمبدأ االعترافاتحليل االنحدار ألثر 

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

 البيان
R 

 االرتباط

R2 
معامل 
 التحديد

F 
 

β 

معامل 
 االنحدار

df 
درجات 
 الحرية

Sig 
مستوى 
 الداللة

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

1.617 1.369 98.117 1.485 
1 

1.111 168 
169 

الدخل المتولد اإليراد المتولد من االعترا، ب
عبر  من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

في الينوات الفضاشية  قنوات االتصال
1.196 1.119 1.556 1.164 

1 
1.214 168 

169 
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  العربية

الدعاية االعترا، باإليراد المتولد من 
 1.948 62.782 1.272 1.522 في الينوات الفضاشية العربية واإلعأن

1 
1.111 168 

169 

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

1.297 1.188 16.291 1.539 
1 

1.111 168 
169 

تشفير الينوات االعترا، باإليراد المتولد من 
 العربية الفضاشية

1.175 1.131 5.293 1.314 
1 

1.123 168 
169 

 :الفرضية الرئيسية الثانية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوا داللة  "بالفرضية الرئيسية الثانيةالنتائج المتعلقة 

0.05 )  =α  )ب قابلية اإليراد للتحققو تحقق اإليراد و االكتسا) ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف باإليراد

 "على مشكالت قياس مصادر الدخل تعزا للتوزيع اإلقليمي للقنوات الفضائية العربية( النقدي ليإيراد 

الفروق بين المتوسطات الحسابية المجموعتين التجريبية لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد و   

 مشترك الاناشي تم إجراء اختبار تحليل التباين ال تحت متغير التو يع اإلقليمي للينوات والضابطة

(MANCOVA).  

 (10-4)جدول 
على باإليراد ألثر االلتزام بمبدأ االعتراف   (MANCOVA)تحليل التباين المشترك الثنائي  نتائج

 للتوزيع اإلقليمي للقنواتتعزا  مشكالت قياس مصادر الدخل
مجموع  المصدر

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

F مستوى 
 الداللة 

 000. 15864.705 345. 2 691. ع اإلقليمي للينواتالتو ي

 000. 196429.836 4.276 17 72.692 االلت ام بمبدأ االعترا،
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 000. 30475928.743 663.422 1 663.422 االلت ام  Xالتو يع اإلقليمي للينوات

     2.18E-005 150 003. الخطأ

   169 1062.868 الكلي

ت ام بمبدأ االعترا، على مشكأت قياس مصادر الدخل تحت أار االل( 18-4)يوضو الجدول 

وذلك ( MANCOVA)متغير التو يع اإلقليمي للينوات إذ تم إجراء اختبار تحليل التباين المشترك الاناشي 

للتو يع تع ى على مشكأت قياس مصادر الدخل  باإليراد للكش، عن أار االلت ام بمبدأ االعترا،

يا عند مستوى الداللة دالة إحصاشال أقل من وهي( 1.111)غت مستوى الداللة اإلقليمي للينوات إذ بل

 والتي تنن على انه( Ha)وقبول الفرضية البديلة ( Ho)مما يدل على رفض الفرضية العدمية ( 1.15)

ألار االلت ام بمبدأ االعترا، (  α=   1.15 )توجد فروق ذات داللة إحصاشية عند مستوى داللة" 

على مشكأت قياس مصادر ( قابلية اإليراد للتحيق  تحيق اإليراد   االكتساب النيدي لإليراد ) باإليراد

 ".   الدخل تع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية العربية

 (19-4)الجدول 
لمحوري التزام القنوات الفضائية العربية بمبدأ اإلعتراف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 . القنوات الفضائية العربية تبعاا للتوزيع اإلقليمي مشكالت قياس مصادر الدخل يراد واإل
المتوسط  المحور المجال

 الحسابي
االنحرا، 
 المعياري

 0.10 4.32 االعترا، باإليراد شبه الج يرة العربية

 0.40 2.01 مشكأت قياس مصادر الدخل

 0.27 4.27 االعترا، باإليراد شمال أفريييا

 0.39 1.80 مشكأت قياس مصادر الدخل

 - - االعترا، باإليراد شرق أفريييا
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 - - مشكأت قياس مصادر الدخل

 1.38 3.88 االعترا، باإليراد اللأل الخصيب

 1.91 3.12 مشكأت قياس مصادر الدخل

ينييييوات المتوسييييطات الحسييييابية واالنحرافييييات المعيارييييية لمحييييوري التيييي ام ال( 19-4)يوضييييو الجييييدول

اإلييراد و مشيكأت قيياس مصيادر اليدخل الينيوات الفضياشية العربيية تبعيًا  االعتيرا،الفضاشية العربية بمبيدأ 

 .للتو يع اإلقليمي
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 الفصل الخامس     

 النتائج والتوصيات

يتنيياول  فيي الفصيل الرابييع إلجابيات عينيية الدراسية  فيإن هييذه الفصيل جييرىوء التحليييل اليذي فيي ضي  

الفصيل األول مين  يفي تجابة عين األسيشلة التيي طرحيلمجمل النتاشج التي توصل إليلا الباحث  كإ عرضاً 

 جيييرىهيييذه النتييياشج التيييي  الدراسييية والتيييي ماليييت مشيييكلتلا والفرضييييات التيييي بنييييت عليليييا  وعليييى ضيييوء هيييذه

خييين أهييم نتيياشج الدراسيية تل إليلييا فييي الدراسيية الحالييية قييدم الباحييث عييددا ميين التوصيييات  ويمكيين التوصييل

 :إليه من خأل إجابات عينة الدراسة بما يلي تتوصلوفق ما 

 النتائج 5-1

 تلخييين يمكيينبعييد أن تييم تحليييل واختبييار فرضيييات الدراسيية إحصيياشيا فييي الفصييل السييابق فإنييه 

 :التالي النحو على نتاشجال

على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد من  باإليراد االعترا،بمبدأ  لألت ام اً وجد أن هناك أار  .1

في الينيوات الفضياشية العربيية  حييث أظليرت المتوسيطات الحسيابية  االتصالالرساشل اليصيرة عبر قنوات 

نفعييية االقتصيييادية المسيييتيبلية التأكيييد مييين الممييين عمليييية  لفضييياشية العربيييية تلتييي م وبشيييكل عيييالأن الينيييوات ا

إدارة ماليية عليى درايية  نحصير األاير بشيكل أساسيي عليى عيدم وجيودا  بينميا الرساشل اليصييرة منالمتولدة 

د المتولييد ميين الرسيياشل اليصيييرة  إال أن الباحييث يييرى أن هييذا األايير بيياإليرا االعتييرا،جيييدة بطييرق قييياس و 

 .ي جداً متوسط حيث أن التشتت واإلنحرا، المعياري عال

المتوليييد مييين عتيييرا، بييياإليراد عليييى مشيييكأت قيييياس مصيييادر لإللتييي ام بمبيييدأ اال اً وجيييد أن هنييياك أاييير  .2

  حييييث أظليييرت االتصييياالت اللاتفيييية واإللكترونيييية عبييير قنيييوات االتصيييال فيييي الينيييوات الفضييياشية العربيييية 

تأكيييد مييين المنفعييية المييين عمليييية  لفضييياشية العربيييية تلتييي م وبشيييكل عيييالالمتوسيييطات الحسيييابية أن الينيييوات ا
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  بينمييييا االقتصييييادية المسييييتيبلية المتولييييدة ميييين اإليييييراد المتولييييد ميييين االتصيييياالت اللاتفييييية واإللكترونييييية

ايية فيي البيانيات الماليية المفصيو عنليا والمتعليية بياإليرادات نحصر األار بشكل أساسي على عدم وجيود ا

حث يرى أن هذا األار متوسط حيث إن التشتت با  إال أن ال المتولدة من االتصاالت اللاتفية واإللكترونية

 .نحرا، المعياري عالي جداً واال

من عترا، باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد لألت ام بمبدأ اال اً وجد أن هناك أار  .3

 لفضياشية  حيث أظلرت المتوسيطات الحسيابية أن الينيوات افي الينوات الفضاشية العربية الدعاية واإلعأن

المنفعييية االقتصيييادية المسيييتيبلية المتوليييد مييين الدعايييية التأكيييد مييين مييين عمليييية  العربيييية تلتييي م وبشيييكل عيييال

اييية فييي البيانييات المالييية المفصييو عنلييا  نحصيير األايير بشييكل أساسييي علييى عييدم وجييود  بينمييا ا واإلعييأن

ن األايير متوسييط حيييث إا   إال أن الباحييث يييرى أن هييذوالمتعلييية بيياإليرادات المتولييدة ميين الدعاييية واإلعييأن

 .المعياري عالي جداً  واالنحرا،التشتت 

من باإليراد على مشكأت قياس مصادر الدخل المتولد  االعترا،بمبدأ  لألت ام اً وجد أن هناك أار  .4

  حيييث أظليرت المتوسيطات الحسيابية أن الينييوات  فييي الينيوات الفضياشية العربيية رعايية البيرامج التلف يونيية

من المنفعة االقتصادية المستيبلية المتولد من رعاية التأكد ربية تلت م وبشكل عالي من عملية الفضاشية الع

إدارة مالية على دراية جييدة بطيرق  وجود  بينما إنحصر األار بشكل أساسي على عدم  البرامج التلف يونية

حييث يييرى أن هييذا األايير متوسييط   إال أن البارعاييية البييرامج التلف يونيييةقييياس اإلعتييرا، بيياإليراد المتولييد ميين 

 .واإلنحرا، المعياري عالي حيث أن التشتت

 أت قياس مصادر الدخل المتولد منوجد أن هناك أار لإللت ام بمبدأ اإلعترا، باإليراد على مشك .5

لفضياشية العربيية تلتي م   حيث أظليرت المتوسيطات الحسيابية أن الينيوات ا العربية تشفير الينوات الفضاشية

 تشييفير الينييوات الفضيياشية ميينالتأكييد ميين المنفعيية االقتصييادية المسييتيبلية المتولييدة ميين عملييية  الوبشييكل عيي
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اييية فييي البيانييات المالييية المفصييو عنلييا نحصيير األايير بشييكل أساسييي علييى عييدم   بينمييا ا العربييية

هيييذا األاييير  احيييث ييييرى أن  إال أن الب العربيييية تشيييفير الينيييوات الفضييياشية والمتعليييية بييياإليرادات المتوليييدة مييين

 .جداً  المعياري مرتفع واالنحرا،متوسط حيث إن التشتت 

عتيرا، بياإليراد عليى مشيكأت قيياس لتي ام بمبيدأ االالعينة حيول أاير اإل أفرادبين  اتفاقهنالك عدم  .6

 .ع ى للتو يع اإلقليمي للينوات الفضاشية العربيةي مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية

 التوصيات 5-2

 :يلي بما الباحث يوصي البيانات تحليل من للا التوصل تم التي النتاشج على ءبنا

علييى تييوفير كييادر محاسييبي ومييالي كفييوء  العمييلبالعربييية الينييوات الفضيياشية دعييوة الييياشمين علييى  .1

د المتوليد ميين اليدخل فييي الينييوات عتيرا، بيياإليرادراييية جييدة بطييرق قييياس و االومؤهيل قييادر وعليى 

 .الفضاشية العربية

ظيام الرقابية اليداخلي فيي عمليية تعييين وتفعييل دور ن ضيرورة عليى العربييةالينيوات الفضياشية حث  .2

 .عترا، باإليراداال

فيييي  آليييية فاعلييية وقويييية لعمليييية تحصييييل اإلييييراد المتوليييد مييين الرسييياشل اليصييييرةالعميييل عليييى إيجييياد  .3

 .الينوات الفضاشية العربية مدار البحث

عتيرا، بياإليراد بشييكل معيايير المحاسيبة وااللتي ام بمبيدأ االلعربيية الينيوات الفضياشية ا وجيوب اتبياع .4

 .يتفق مع قياس مصادر الدخل في الينوات الفضاشية العربية

كيفيية كسيابلم مليارة ال في الينوات الفضياشية العربيية المحاسبي للكادرتدريبية دورات ضرورة عيد  .5

   . الفضاشية العربية الينواتهذه من مصادر الدخل في  إابات اإليراد المتولد

 





 



 

56 

 
 المراجع

 المراجع باللغة العربية :أوال
المحاسبة المالية المتوسطة " (2111)أبو المكارم  وصفي عبدالفتاح ومحمد سمير كامل .  .7

 .دار المعرفة الجامعية الياهرة   مصر " القياس والتقييم واإلفصا  المحاسبي
 

رسالة   "اإليراد في تطبيقات التجارص اإللكترونيةمشكالت اإلعتراف ب "  2113  بأل  أبو رمان .2
 .األردن عمان العربية   جامعةماجستير غير منشورة  قسم المحاسبة كلية االعمال

 

قدرص التحليل المالي على قياس الربحية حالة تطبيقية على "( 2117)البيطار محمد صأح .6
  غير منشورة رسالة ماجستير  "شركة سيرتيل لالتصاالت" إحدا الشركات الخدمية في سوريا
 .سوريا  دمشق قسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة

 

شركة األستاذ للتصميم وخدمات   " مقدمة المحاسبة المالية( "2112)توفيق محمد شري، .7
 .الكمبيوتر ال قا يق  مصر

 

مكتبة مصباح  جدة    " األقمار الصناعية ووظائفها االتصالية" 1989الجوال راسم محمد  .5
 .السعودية

 
  دار واشل  الطبعة األولى   "رالمعاص المحاسبي القياس بدائل"( 2113)حنان رضوان حلوة  .0

 .عمان  األردن

 

  دار "المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير النموذج( "2116)حنان رضوان حلوة  .6
 .واشل  الطبعة الاانية   عمان  األردن

 

 .  دار أسامة للنشر والتو يع عمان األردن"المحاسبة أصول" (2118)سنيرط باسل عبدالغني .7

 

 . الدار المصرية اللبنانية الياهرة مصر"التلفزيون الفضائي العربي(" 2118) شاهين هبة .5
 

دراسة   "استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربية" (2111) شاهين هبة .76
 (.كلية اإلعأم: جامعة الياهرة ) ة   رسالة دكتوراه غير منشور  أطروحةتحليلية ميدانية  

 

 .األردن :عمان للنشر  المسيرة دار  "المالية المحاسبة مبادئ "( 2010 ) عليان الشري،  .77



 57 

 
( 2116)الصبان  محمد سمير  والدهراوي كمال الدين  وهأل  عبداهلل عبد العظيم  .72
المكتب الجامعي    "ليةالمحاسبة المتوسطة القياس واإلفصا  وفقا لمعايير المحاسبة الما"

 .اإلسكندرية مصر الحديث 

 

 .مؤسسة الوراق عمان  األردن  "مشكالت وحاالت محاسبية" ( 2118)الفداغ  فداغ  .76

 
 

تحقق اإليراد في القطاع الخدمي وفقاا للمعايير ( "2119)قرطالي  يوس، حافظ .77
رسالة    "وريةحالة تطبيقية على المؤسسة العامة لالتصاالت في س المحاسبية الدولية

 .  سورياالأذقيةقسم المحاسبة كلية االقتصاد جامعة تشرين   غير منشورة  ماجستير

 

  رسالة "أثر التضخم على المحتوا اإلعالمي للقوائم المالية(" 2112)كركاشه  حسين .75
م ية والتجارية وعلو االقتصادالعلوم كلية  والعلوم المالية  قسم المحاسبة  غير منشورة  ماجستير

 .التسيير  جامعة قاصدي مرباح  ورقلة  الج اشر
 

ملخن البث الفضاشي العربي التيرير السنوي لعام   اتحاد إذاعات الدول العربيةمجلة  .70
: العدد    جامعة الدول العربية  اللجنة العليا للتنسيق بين الينوات الفضاشية العربة(2111)
 ISSN : 0330 – 6518.   تونس  تونس128  ن2112 3

 

 المحاسبة في باإليراد االعترا، إشكالية " (2111)  ملدية سردون   مريم  يرصف موح .76
عصرنة نظام الدفع في  الملتقى العلمي الدولي الرابع حول   "االلكترونية التجارة ظل في الدولية

شكالية  27-26:يومي -عرض تجارب دولية  -واعتماد التجارص االلكترونية  البنوك الجزائرية وا 
 .  الج اشرالج اشر  2111ريل أف

 

المحاسبة المالية القياس والتقييم واالفصا  المحاسبي وفقا "( 2111)نور أحمد محمد  .77
 الدار الجامعية للنشر والتو يع  " لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية

 .اإلسكندرية الياهرة

 

والتقييم واالفصا  المحاسبي وفقا المحاسبة المالية القياس "( 2114)نور أحمد محمد .75
 الدار الجامعية للنشر والتو يع  " لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة المصرية

 .اإلسكندرية الياهرة

 



 



 

52 

 
 المراجع باللغة االنجليزية: ثانياا 

 

1. Altamuro, Beatty, Weber (2005) " The Effects of Accelerated 

Revenue Recognition on Earnings Management and Earnings 

Informativeness: Evidence from SEC Staff Accounting Bulletin No. 

101", The Accounting Review, Vol. 80, No. 2,2005, pp. 373–401. 
 

2. Dobler, and Hettich(2006) " Rethinking Revenue Recognition", 
Critical Perspectives on the IASB’s Current Proposals, Munich Business 

Research, #2006-03. 
 

3.  Dylag, and Kucharczyk(2011( "Recognizing Revenue From The 

Construction Of Real Estate In Financial Statements Of Developers In 

Poland", Accounting and Management Information Systems Vol. 10, 

No. 1, pp. 25–42, 2011. 

 

4. El-Anati,Radwan (2002) "Accounting In English Language,Theary 

&Applications", First Edition. 
 

5. Financial Accounting Standards Board (2006), NO. 1260-

001"Conceptual Framework for Financial Reporting"  
 

6. Krishnan, and Mintz(2007) " Using Case Materials to Research 

Professional Standards on Revenue Recognition Issues", 

Accounting Education ,Vol. 22, No. 1,February 2007, pp. 89–104. 

 

7. Sekaran, U (2003) "Research methods for business" (4th Ed.). 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons 

 

8. Thomas R. Dyckman,and Charles J.Davis,and Roland E.Dukes, 

(2001)"Intermediate Accounting", Boston, USA, pp758. 

 
 
 

 
 

 المواقع اإللكترونية: ثالثاا 
شركة مساهمة خاصة محدودة  تابعة لمجموعة بنك )   2113  مجموعة المرشدين العربموقع  .1

  . عمان  األردن(ليليةختن بعمل أبحاث و دراسات تحت االستامار العربي األردني
190813.html-http://www.arabadvisors.com/arabic/Pressers/presser 

 
 

http://www.arabadvisors.com/arabic/Pressers/presser-190813.html


 56 

 
 (1)الملحق           

 بسمهللاالرحمنالرحيم
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ستبانةبكلصدقوأمانةوموضوعيةللخروجبنتائجموضوعيةتعودبالنفععلىراجيااالهتمامبتعبئةاال

رغرا ألضععنايةوسريةولنتستخدمإالالجميعإنشاءهللا,علماًبأنجميعاإلجاباتستكونمو
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 (:ال يتطلب ذكر االسم) المعلومات الديمغرافية: الجزء األول

.التيتتناسبمعموقفكةعنداإلجاب(X)ضععالمة



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



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

 )(الخصيب



        :          المؤهل العلمي.3

)(ثانوي

()متوسطدبلوم

)(بكالوريوس

()عاليدبلوم

)(ماجستير

 )(دكتوراه



        :          التخصص .4

)(محاسبة

()إدارةأعمال

)(إقتصاد

()مالية

..........................حددهامنفضلك)( أخرى

 

 :مسمى الوظيفة.5

)(ماليمدير

)(مالينائبمدير/مساعد

)(ماليةإدارة/رئيسقسم

 ()محاسبرئيسي

 )(حاسبم



 :العملية مدة الخبرة.6

)(سنوات3أقلمن

)(سنوات6إلىأقلمن3من

)(نواتس9إلىأقلمن6من

)(سنة15إلىأقلمن9من

)(سنةفأكثر15من
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 معلومات حول متغيرات الدراسة :انيالجزء الث

عنداإلجابةالتيتتناسبمع(X)وذلكبوضععالمة,فضالًحددمدىموافقتكمعالعباراتالتالية 

.موقفكمنالعبارة

.إلتزام القنوات الفضائية العربية بمبدأ اإلعتراف اإليراد: الفقرات التي تتعلق بالمتغير المستقل : أوال

 

 :زامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من الرسائل القصيرة عبر قنوات االتصال بقناتكم الفضائيةما مدى الت. 1

موافق  العبارة م

 بشدة

موافق  موافق

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

       .رةالتأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدةفيالرسائلالقصي 1

           .قياسالتكلفةوالمنفعةللرسائلالقصيرة 2

           .التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالرسائلالقصيرة 3

           .توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة 4

           .لقصيرةاإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمنالرسائلا 5

           .اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمنالرسائلالقصيرة 6

           .اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة 7

           .معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة 8

          علىاإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرة77نصوصالمعيارالمحاسبيرقمتطبيق 9

           معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرةوكيفيةإظهارهفيالسجالت 10

عبر قنوات االتصال بقناتكم  صاالت الهاتفية واإللكترونيةمن االتعتراف باإليراد المتولد لديكم ما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باال. 2

 :الفضائية

 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

11 

التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدةمناإليرادالمتولدمناالتصاالت

       .الهاتفيةواإللكترونية

           .التكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونيةقياس 12

           .التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغاالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية 13

           .توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية 14

           .اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية 15

           .اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية 16

           .إللكترونيةاإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةوا 17

           ..معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونية 18

19 

علىاإليرادالمتولدمناالتصاالت77تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم

          .الهاتفيةواإللكترونية

20 

االتصاالتالهاتفيةواإللكترونيةوكيفيةإظهارهمعرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمن

           فيالسجالت
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 :قناتكم الفضائيةفي   الدعاية واإلعالنما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من . 3

 موافق موافق بشدة العبارة م

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدمنالدعايةواإلعالن 21

           .قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن 22

           .التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالمتولدمنالدعايةواإلعالن 23

           .اإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالنتوقيتعملية 24

           .اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن 25

           .اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمنالدعايةواإلعالن 26

           .لدمنالدعايةواإلعالناإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتو 27

           .معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن 28

          .علىاإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن77تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم 29

           كيفيةإظهارهفيالسجالتمعرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالنو 30

 :قناتكم الفضائيةفي  رعاية البرامج التلفزيونيةما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من . 4

 موافق موافق بشدة العبارة م

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      تصاديةالمستقبليةالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةالتأكدمنالمنفعةاالق 31

           .قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية 32

           التأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية 33

           .رافباإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةتوقيتعمليةاإلعت 34

           .اإللتزامبشروطتحققاإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية 35

           .اإللتزامبشروطقابليةاإليرادللتحققالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية 36

           .بالنقديلإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةاإللتزامبشروطاإلكتسا 37

           .معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونية 38

39 

علىاإليرادالمتولدمنرعايةالبرامج77تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم

          .التلفزيونية

40 

كيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةوكيفيةإظهارهفيمعرفة

           السجالت

 :قناتكم الفضائيةفي  تشفير القنوات الفضائيةما مدى التزامكم بالبنود التالية المتعلقة باالعتراف باإليراد المتولد لديكم من . 5

 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة

موافق 

 إلى حد

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      التأكدمنالمنفعةاالقتصاديةالمستقبليةالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 51

           .قياسالتكلفةوالمنفعةلإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 52

           قنواتالفضائيةالتأكدمنعمليةالقبضأواإلستحقاقلمبالغالمتولدمنتشفيرال 53

           .توقيتعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 54

           .اإللتزامبشروطتحققاإليرادللتحققالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 55

           .اإللتزامبشروطقابليةاإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 56

           .اإللتزامبشروطاإلكتسابالنقديلإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 57

           .معالجةمشاكلاإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 58

          .لفضائيةعلىاإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتا77تطبيقنصوصالمعيارالمحاسبيرقم 59

           معرفةكيفيةإثباتاإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائيةوكيفيةإظهارهفيالسجالت 60
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القنواتالفضائيةمشكالتقياسمصادرالدخل:تابعالفقرات التي تتعلق بالمتغير ال: ثانيا  

 .العربية

 



 ".SMS"لرسائل القصيرة عبر قنوات اإلتصال قياس مصادر الدخل المتولدة من امشكالت -1

 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      .اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنالرسائلالقصيرةبالوقتالمحدد 61

62 

دمنالرسائلاليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتول

           .القصيرة

63 

اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياسواإلعترافباإليرادالمتولدمن

           .الرسائلالقصيرة

64 

اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن

           الرسائلالقصيرة

      ناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنالرسائلالقصيرةه 65

      .يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنالرسائلالقصيرة 00

66 

يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنالرسائل

      .القصيرة

 .قياس مصادر الدخل المتولد من االتصاالت الهاتفية واإللكترونية مشكالت-2

 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

68 

اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمناالتصاالتالهاتفيةواإللكترونيةبالوقت

      .المحدد

69 

داخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمناالتصاالتاليوجدنظامرقابة

           .الهاتفيةواإللكترونية

70 

اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمن

           .االتصاالتالهاتفيةواإللكترونية

71 

مفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمناليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةال

           االتصاالتالهاتفيةواإللكترونية

72 

هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمناالتصاالتالهاتفية

      واإللكترونية

73 

لهاتفيةيوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمناالتصاالتا

      .واإللكترونية

74 

يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمناالتصاالت

           .الهاتفيةواإللكترونية
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 .الدعاية واإلعالنقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكالت-3

 العبارة م

موافق 

 موافق بشدة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 افقمو

غير 

موافق 

 بشدة

      .اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنالدعايةواإلعالنبالوقتالمحدد 75

76 

اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنالدعاية

           .واإلعالن

77 

فباإليرادالمتولدمنالدعايةاليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترا

           .واإلعالن

78 

اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن

           .الدعايةواإلعالن

      .هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنالدعايةواإلعالن 79

      .وجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنالدعايةواإلعالني 80

           .يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنالدعايةواإلعالن 81

 .رعاية البرامج التلفزيونيةقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكالت-4

 العبارة م
 موافق

 موافق بشدة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      .اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنرعايةالبرامجالتلفزيونيةبالوقتالمحدد 82

83 

اليوجدنظامرقابةداخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنرعايةالبرامج

           التلفزيونية

84 

يوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمنرعايةال

           .البرامجالتلفزيونية

85 

اليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقةباإليراداتالمتولدةمن

           رعايةالبرامجالتلفزيونية

86 

إلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنرعايةالبرامجهناكمشاكلتواجههاا

      .التلفزيونية

      .يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنرعايةالبرامجالتلفزيونية 87

88 

يوجدديونمعدومةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنرعايةالبرامج

           .يةالتلفزيون

 .تشفير القنوات الفضائيةقياس مصادر الدخل المتولد من  مشكالت-5

 العبارة م
موافق 

 موافق بشدة

موافق 

إلى حد 

 ما

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      .اليتمتحصيلكافةاإليراداتالمتولدةمنتشفيرالقنواتالفضائيةبالوقتالمحدد 89

90 

اخليفاعلفيعمليةاإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتاليوجدنظامرقابةد

           .الفضائية

91 

اليوجدإدارةماليةعلىدرايةجيدةبطرققياساإلعترافباإليرادالمتولدمنتشفير

           .القنواتالفضائية

92 

باإليراداتالمتولدةمناليوجدهناكثقةفيالبياناتالماليةالمفصحعنهاوالمتعلقة

          تشفيرالقنواتالفضائية

      .هناكمشاكلتواجههااإلدارةفيعمليةقياساإليرادالمتولدمنتشفيرالقنواتالفضائية 93

      .يوجدمشاكلتواجههااإلدارةفيتحصيلالديونالمتولدةمنتشفيرالقنواتالفضائية 94

95 

مةمتكررةفيالتقاريرالماليةلإليراداتالمتولدةمنتشفيرالقنواتيوجدديونمعدو

           .الفضائية
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 (2)الملحق 



 التخصص الجامعة االسم التسلسل

 محاسبة جامعة عمان العربية  ستاذ الدكتور نبيل الحلبياأل 1

 محاسبة الشرق األوسطجامعة  نور عبدالناصرالدكتور  األستاذ 2

 محاسبة جامعة العلوم التطبييية الدكتور يوس، سعادة ذاألستا 3

 ادارة مالية جامعة عمان العربية الدكتور محمد شبيطة 4

 محاسبة جامعة عمان العربية الدكتور  ياد السعيدات 5

 


