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 الملخص باللغة العربية 

ة هذه الدراسة إلى التعرف على أثر معيار االعتراف باإليراد على المشاكل المحاسبي تهدف

ثقة والمصداقية في إضفاء اللى بيان دور معايير المحاسبة الدولية ا  و  لمقاوالت األردنيةفي شركات ا

 .على القوائم المالية لشركات المقاوالت

 شركة مقاوالت( 51)الباحث المنهج الوصفي التحليلي للسياسات المتبعة في  ماستخد 

تم اختيار عينة عشوائية كما  ،لتحليل البياناتستبانة كأداة رئيسية لجمع و اإلاعتماد وتم  ،مختلفة

 وتم، ماليين، ورؤساء أقسام ومحاسبينفردًا من مدراء ماليين، ومساعدي مدراء ( 111) اشتملت على

لتحليل البيانات والخروج بالنتائج من التحليل التي تبين أثر  (SPSS)م البرنامج اإلحصائي ااستخد

 . ةيى المشاكل المحاسبتطبيق معيار االعتراف باإليراد عل

- :ى عدد من النتائج خلصت الدراسة إللقد 

و ( 11)لتزام شركات المقاوالت األردنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية رقم تدني نسبة ا -1

 .عند إعداد القوائم المالية( 11)

عايير المحاسبة تواجه شركات المقاوالت األردنية مشكالت محاسبية تحول دون تطبيق م -2

 -:همها في وتتمثل أ، دوليةال

 .عدم وجود استقرار في طرق القياس المحاسبي وتعرضها إلى التعديل المستمر -

 .ن الضريبة السائدةختالف في القوانين والتشريعات وعدم مالئمة قوانيوجد ا -

ن وتشريعات تلزم شركات المقاوالت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند وجود قوانيعدم  -

 .ائم الماليةإعداد القو 



 ن 

 

  -:لباحث بإقتراح عدد من التوصيات والتي يمكن تلخيصها بالتاليوفي الختام قام ا

من معايير ( 11)و ( 11)عتراف باإليراد بتطبيق بنود محددة من معياري اال هتماماال -1

- :المحاسبة الدولية وذلك بعمل الخطوات التالية

ل المتبعة في عملية ار التفاصيلية إعداد العقود و إظهضرورة توضيح آ - أ

 .عتراف باإليراد المتولد منها اال

 .عمل جدول زمني لتنفيذ بنود العقد  - ب

 .بأول  "توثيق جميع خطوات إنجاز العقد أوال -ج            

العمل على إنشاء نظام رقابي داخلي في شركات المقاوالت بحيث يضمن إتمام العمل  -2

 .المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية

 



 س 

 

 الملخص باللغة اإلنجليزية 

Abstract 

The objeetive of the study is to recognize the impact of the recognition 

standard of revenue on accounting problems in Jordanian contracting 

companies and stating the of international Accounting Standards (I A S) IN 

giving confidence and credibility to the financial statemnts of contracting 

companies. 

The researcher used the analytical descriptive method thrugh designing a 

questionnaire to test the applied  

Policies in (50)different contracting companies, the questionnaire is used as 

the main tool for collecting and analyzing data. A random sample is 

selected,which include (198) individuals from different categories sucuas 

financial mangers, 

finaccial managers’ assistants and accountants. 

Statistical program (SPSS) is used to anlyze the questionnaire data and to 

find out the findings from analysis that shows the impact of the recognition 

standard of revenue on accounting problems. 

 

The study reached to number of results: 

 

1-Low percentage of Jordanian contracting companies commitment to apply 

I A S(11) IAS (18) 

Preparing financial statement. 

 



 ع 

 

2-Jordanian Contracting Compainies face accounting problems that prevent 

applying International Accounting Standards and the most important of these 

are: 

-the ack of stability in accounting measurement methods and their exposure 

to continuous modification. 

 

-there is dissimilarity in laws, legislations and an inadequacy of the 

Prevailing tax laws. 

 

-the ack of the presence of laws legislations that oblige the contracting 

Companies to apply international accounting standards when preparing 

companies to apply international accounting standards when preparing  

Financial statements. 

In conclusion,the researcher suggests the following appropriate 

Recommendations: 

 

1-interst in applying specific items of the two revenue recognition  

Standards (11) and (18) of international Accounting Standards by executing 

the following steps: 

A-Necessity of clarifying the mechanism of preparing contracts and showing 

the followed details used in the process of recognition of revenue  generated 

from it. 

B-Making a schedule for implementing the terms or items of the contract. 

C-Documenting all contract implementing steps gradually. 

 

2-Working towards establishing internal control system in contracting 

completing the accounting work according to the (I A S). 
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 لفصل األولا

 اإلطار العام للبحث

 مقدمة -1

ق رأس المال والتأثير على قرارات اإلستثمار ة أسوادور أساسي وهاما في كفاءللمحاسبة 

حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية ، وذلك من خالل القوائم المالية التي تعدها الشركات

 .ستثماريةراراتهم االتخاذ قة للمستثمرين في الوقت المناسب الالمعلومات الصحيحة والكافي

خاطر المحتملة للتحيز والخطأ في التفسير عند إعداد القوائم ما يواجه المحاسبون الم" دةاوع

 .المالية حيث يختلف إعداد القوائم المالية لألغراض اإلدارية عنها لألغراض الضريبية

القوائم والبيانات المالية أصبح إن استخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد وتجهيز 

 .ضفاء المصداقية عليها فافية وامختلف االطراف لتعزيز الشمطلب أساسي ل

القوائم المالية المعدة في شركات المقاوالت محور الدراسة عن القوائم المالية األخرى وتختلف 

وذلك لما تتميز بها شركات المقاوالت من خصائص تختلف عن  قتصاديةعدة في الوحدات االالم

  -(:12ص،2113،عطية) فات في ختالوتتمثل أهم هذه اال، ية والتجاريةباقي الشركات الصناع

تحديد األرباح مما يستدعي ( عدة فترات مالية)يتطلب تنفيذ بعض المشاريع عدة سنوات  -1

تي تم إنجازها دون الحاجة إلى االنتظار عمال النهاية كل فترة مالية أي تحديد األرباح عن األفي 

 .نتهاء العمل في المشروع حتى ا
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ز تكلفة ومركز ربحية أي تحتسب التكاليف لكل عقد فيحمل يعتبر العقد أو المقاولة مرك -2

وبما يخص هذا العقد من التكاليف غير المباشرة ثم تتم عملية ، العقد بالتكاليف المباشرة

يراداته  لتحديد الربح اإلجمالي من هذا العقد   .المقابلة بين تكلفة العقد الكلية وا 

من أهمية في لما له ، قتصاد األردنيفي اال والت أحد الدعائم الرئيسيةيعتبر قطاع المقا

 .ستثمارات الرأسمالية وتشغيل العمالةزيادة اال

ويطلق لفظ المقاولة على األعمال التي يقوم فيها المقاول بالتعاقد مع صاحب العمل المراد 

 .نشائية باألعمال اال عمالتنفيذه لذا يسمى هذا النوع من األ

 لتحقيق باإليراد االعتراف مبدأ تطبيق إلى وأنواعها شكالهاأ بشتى الشركات جميع ىتسعلذا 

 االعتراف يعتبر بحيث بالقياس المعنية للفترة بمصروفاتها الشركة إيرادات بمقابلة المعني المقابلة مبدأ

 .ذلك دون تحول محاسبية محددات هناك كانت ذاإ إال تجاوزه اليمكن اً مهم اً محاسبي مبدأً  باإليراد

لتزام بتطبيق مبدأ فإن عملية اال، لمقاوالت من البنية األساسية لالقتصاد األردنيكون شركات ا

 .دوليةلتزامها بمعايير اإلبالغ المالي الاال بد منه في ظل  عتراف باإليراد أمراً اال

 دراسة وعناصرها مشكلة ال 6 – 1

 :تدور مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيس 

عتراف باإليراد المعنيان باال( 11)و ( 11)ية رقم المحاسبة الدولايير لتزام بتطبيق معماهو تأثير اال

 شركات المقاوالت األردنية ؟ على المشكالت المحاسبية التي تواجهها
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 :التالية الفرعية األسئلة إلى الرئيس السؤال هذا من ويتفرع

 ؟طرق القياس المحاسبية عتراف باإليراد على ار االلمعي أثر يوجد هل-1

 ؟مشكلة تذبذب دخل الشركة عتراف باإليراد على لمعيار اال اثر يوجد هل-2

  ؟ المحاسبة الضريبية عتراف باإليراد علىلمعيار اال أثر يوجد هل-3

 دراسة فرضيات ال 1-3

 :دراسة تم صياغة الفرضيات التاليةلإلجابة على أسئلة مشكلة ال

  الرئيسية الفرضية

على المشكالت  باإليراد عترافاال لمعيار( α=0.05 )مستوى  ندع حصائيةإ داللة ذو أثر اليوجد

 .المحاسبية

 : التالية الفرعية الفرضيات منها ويتفرع

عتراف االلمعيار α) = 0.05)حصائية عند مستوى إاليوجد أثر ذو داللة  :األولى الفرعية الفرضية

 .على طرق القياس المحاسبي باإليراد

عتراف اال لمعيار (α= 0.05)حصائية عند مستوى إداللة  ذو يوجد أثرال :الثانية الفرعية الفرضية

 .على تذبذب دخل الشركة باإليراد

عتراف االلمعيار α) = 0.05)حصائية عند مستوى إاليوجد أثر ذو داللة  :الثالثة الفرعية الفرضية

 .المحاسبة الضريبيةعلى  باإليراد
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 :الدراسة نموذج 1-4

 

 المتغيرالتابع                                                                  المتغيرالمستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنموذج الدراسة(: 1:1 )شكل رقم 

 (6222 ,عابدين)ودراسة ( 6224 ,جربوع)ستناد على دراسة عداد الباحث وباالإمن  :المصدر

 

 

 .ر اإلعتراف باإليرادييامع         
  

 (اإليرادات) 11معيار رقم  -1
 

 (عقود اإلنشاءات) 11معيار رقم  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشكالت المحاسبية   
 

 تذبذب الدخل -1
 لمحاسبة الضريبيةا -2
 طرق القياس المحاسبية -3
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 : االجرائية اريفالتع 1-5

 على العقد وتكاليف إيرادات توزيع في المعيار هذا عنىي   : (ءاإلنشا) المقاوالت عقود 11معيار -1

 جاءت كما اإليرادات قاستحقا المعيار هذا يستخدمو . العقد إنجاز خاللها تم التي السنوات

 ومصروفات بإيرادات عترافاال توقيت لتحديد المالية البيانات وعرض بإعداد الخاص باإلطار

 .األسس لك تطبيق كيفية توضح عملية إرشادات لمعيارا يقدم كما ٍ،الدخل بقائمة العقد

بأنه عقد تم إبرامه خصيصا إلنشاء أصل أو مجموعه من  "نشاءات ويعرف المعيار عقد اإل

األصول التي ترتيط ببعضها وتعتمد على بعضها البعض من ناحية التصميم أو التقنية أو 

 . "ستخدام النهائي لهاالوظائف أوالغرض أو اال

 :  اإليراد 11 معيار -2

عليه المنشأة من نقدية أو التزام بالدفع مستقبال نتيجة قيامها بأنشطتها العادية  ما تحصلهو 

. تقديم الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصولها مقابل ريع أو عائد كبيع السلع والبضائع أو

ثبات اإليرادات وفقا لهذا المعيار يعنى بتوقيت إثبات أو إدراج اإلي . راد في قائمة دخل المنشأةوا 

 : ويناقش هذا المعيار إثبات اإليرادات المتعلق بثالثة أنشطة أساسية

 .إيرادات عمليات البيع -1

 .إيرادات عمليات الخدمات -2

 .  اإليرادات المترتبة على السماح للغير باستخدام موارد المنشأة -3

 ضطرابو اال التفاوت و أيضاهو التشتت غير الطبيعي عن متوسط الدخول وه  :تذبذب الدخل -3

نحرافات ويتم دراسته إلزالة ا، الخدمة أو المنفعة الناتجة عن رأس المال أو العمل وعدم االستقرار في
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ويحصل الدخل إما بطريقة ، حفظ المكاسب/ سلسلة األرباح الطبيعية بما في ذلك خطوات تقليل

 . ستقرار في نمو الدخلة عن تدخل األدارة بهدف تحقيق االطبيعية أو مفتعلة ناتج

هي حلقة الوصل بين المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وبين األنظمة  :المحاسبة الضريبية -4

ولكنها تختلف في تأثرها بالقوانين والتعليمات الضريبية السارية في الدولة، وهذه  ،والقوانين الضريبية

ن المحاسبة إاألسعار الضريبية حيث بي وتحديد حتساب الربح الضريإالقوانين هي األساس في 

 . م مع القوانين الضريبية السارية والمعمول بهاءيبية تعّدل الربح المحاسبي ليتالالضر 

تحديد القيم المتعلقة بكل من العناصر  هي الطرق المتبعة في :طرق القياس المحاسبية -5

فتراضات معينة اهيم القياس المحاسبي وتحدد مفا ،األساسية التي تشملها القوائم المالية لمنشأة معينة

 .  م بها عملية القياس نفسهاالخصائص التي تتس وتكز عليها عملية القياس، تر 

 دراسةأهمية ال 1-2

قتصادية ويمثلها شاءات يعتبر من أكبر القطاعات االأن قطاع اإلن منتنبع أهمية الدراسة 

ويرى ، قتصاديي تفعيل عجلة النشاط االف" مهما" اردن وكما يلعب دور شركات المقاوالت في األ

عتراف باإليراد قد يساهم بشكل مباشر لمشكالت المحاسبية على عملية االا ثارآ الباحث بأن حصر

 . على أدائهااً إيجابعتراف مما قد ينعكس ي تحسين قدرة الشركة في عملية االف
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 :ن تلخيص أهمية الدراسة بما يلي ويمك

 األهمية النظرية: أوال

عتراف باإليراد وبيان أثره على ي هذه الدراسة في توضيح معيار االتكمن األهمية النظرية ف

وتحاول هذه الدراسة المساهمة في تطوير ،  المشكالت المحاسبية في قطاع المقاوالت في األردن

 .األنظمة المحاسبية في شركات المقاوالت األردنية بما يتناسب ومعايير المحاسبة الدولية

 األهمية العملية : نياثا

عتراف باإليراد من قبل شركات همية العملية في أهمية وضرورة االلتزام بمعيار االتكمن األ

المقاوالت األردنية ويرى الباحث بأن حصر أثر هذا المعيار على المشكالت المحاسبية التي تواجهه 

الصعوبات إن وجدت  وتذليل الشركات األردنية قد يساهم بشكل مباشر في الحد من تلك المشكالت

 .يجابا على اإلقتصاد األردني بشكل عام مما قد ينعكس إ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري للدراسة للدراسة: المبحث األول 

 اإليراد 

 المشاكل المحاسبية التي تواجه شركات المقاوالت 

 لماليةالعرض واإلفصاح في القوائم ا 

 معايير المحاسبة الدولية  

 

 .الدراسات السابقة وما يميز الدراسة الحالية عنها : المبحث الثاني 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري:  أوالا  6-1

 : اإليراد تعريف 6-1-1

المفاهيم األساسية لإليـرادات   هناك العديد من التعريفات لإليراد وردت يمكن من خاللها إستباط

 : يلي ومن هذه التعريفات ما

أو الزيادة في األرصدة القابلة للتحصـيل ( التدفق النقدي الداخل)اإليراد يمثل الزيادة في األصول  -

 ،أحمـد ،نـور) والناتجـة عـن عمليـات المشـروع التـي تحـدد وتقـاس وفـق مبـادئ المحاسـبة المقبولـة

نه ينظر إلى اإليراد على انه تدفق نقـدي داخـل أهذا التعريف  ويالحظ على.  (111 ص، 211

إلــى الوحــدة المحاســبية نتيجــة قيامهــا بــأداء أنشــطتها خــالل الفتــرة ســواء كــان هــذا لتــدفق فــي شــكل 

ســداد نقــدي او فــي شــكل دائنيــه قائمــة علــى العمــالء، وبالتــالي يترتــب عنــد تحديــد طبيعــة اإليــراد 

تمـام عمليـة المبادلـة ( )التي تعمل فيها الوحدة إلـى طـرف خـارجيضرورة انتقال السلع والخدمات 

 . (وان يترتب على ذلك زيادة في صافي أصول الوحدة المحاسبية

يراديـة ق إجـراء المقابلـة بـين النفقـات اإليمثل اإليراد الجانب اإليجابي في معادلـة الـربح وعـن طريـ -

ـــرادات التـــي ســـببتها يمكـــن الحصـــول علـــى الـــربح أو ال ، 2111 ،حمـــدانو  القاضـــي) خســـارةواإلي

وفي هذا التعريف يتم النظر إلى اإليراد من زاويـة قائمـة الـدخل حيـث تـتم المقابلـة مـا (. 163ص
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يرادية والنفقات التي تسببت فيها للحصول علـى الـربح ويالحـظ عـدم شـمول هـذا بين اإليرادات اإل

صول ، الحصول علـى تعويضـات التعريف لإليرادات غير المستمرة التي تأتي عن طريق بيع األ

 . ، وغيرها مترتبة عن قضايا قانونية

يمثـل اإليـراد الجانـب اإليجـابي مــن معادلـة تحديـد الـربح وذلــك بمقابلـة اإليـرادات مـع المصــروفات  -

صافي الربح ونقاس اإليرادات بمقدار الزيادة في أصول المنشأة أو النقصان ( معادلة)التي تحدد 

أيضــا ينظــر هــذا التعريــف  . (112ص  ،2111 ،يوســف، جربــوع) ن معــاً فــي مطاليبهــا أو االثنــي

إلى اإليراد من زاوية قائمة الدخل مع األخذ في االعتبار أن تتحقق عنة زيادة في صافي أصـول 

 .  المنشأة أو مطلوباتها أو االثنتين معاً 

واء تـم تبـادل يتمثل اإليراد في كل ما يتولد من قيم سواء كـان ذلـك فـي شـكل سـلع أو خـدمات وسـ -

 .  (154ص،  2112 الحيالي وعلوان،) هذه السلع أو لم يتم تداولها خالل الفترة المحاسبية

اإليــراد هــو مقــدار الزيــادة فــي األصــول أو مقــدار الــنقص فــي الخصــوم النــاتج عــن قيــام المشــروع  -

أصــول تأديــة الخــدمات للعمــالء أو تــأجير ( 2) بيــع الســلع( 1)بــبعض أو كــل النشــاطات التاليــة 

 ،حجـــازي)بيـــع أحـــد بنـــود األصـــول مثـــل األراضـــي، المبـــاني أو األوراق الماليـــة (3)المنشـــأة للغيـــر

نه تدفق من القـيم أنه ينظر إلى اإليراد على أويالحظ على التعريف  ( 154ص، 1111 ـ،محمد

ها مع خارج من الوحدة المحاسبية متمثل في قيمة السلع والخدمات واألوراق المالية التي يتم تبادل

 . الغير

اإليراد هو عبارة عن المبالغ التي يتم الحصول عليها نقدًا مباشرة أو الحقًا من جراء البيع اآلجل  -

، 2114 ، كمـــال ،النقيـــب )للســلع والخـــدمات مقابـــل مصـــاريف ســـاهمت فـــي تحقيـــق عمليـــة البيـــع
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الوحـــدة ويالحــظ ان التعريـــف ينظــر إلـــى اإليــراد علـــى انــه تـــدفق مــن القـــيم داخــل إلـــى  (156ص

 المحاسبية  

اإليـــراد هـــو إجمـــالي التـــدفق النقـــدي أو ديـــون العمـــالء أو أي إيـــرادات ناشـــئة عـــن مزاولـــة النشـــاط  -

العادي للمؤسسة والتـي تنشـأ عـن مبيعـات السـلع و تأديـة الخـدمات والخـدمات المقدمـة إلـى الغيـر 

 .(116ص،1111، يحي، أبو طالب) مقابل فوائد أو عوائد أو أرباح األسهم

أو كليهمـا )يراد هو التدفقات الداخلة إلى الوحدة أو أي زيادة فـي أصـولها أو تسـديد لخصـومها اإل -

التــي تنشــأ عــن إنتــاج وبيــع الســلع وتأديــة الخــدمات للغيــر أو أي أنشــطة أخــرى ممــا يشــكل ( معــا

ويالحــظ علــى هــذا ( 244ص، 1111، عبــاس، الشــيرازي)األعمــال الرئيســية المعتــادة والمســتمرة 

نــه كــل مــا يســفر عنــه النشــاط اإلنتــاجي خــالل فتــرة معينــة أنــه ينظــر إلــى اإليــراد علــى أ التعريــف

وبالتالي يتمثل اإليراد في ظله في كل ما يتولد من قيم سواء كان ذلك في شـكل سـلع أو خـدمات 

أو نظيــر أي أنشــطة أخــرى تقــدمها المنشــأة للغيــر وســواء تــم تبادلهــا مــع الغيــر أو لــم يــتم تبادلهــا 

 .فترة خالل ال

من التعريفات السابقة لإليراد نجد أن مفهوم اإليراد يمكن النظر إلية من خالل ثـالث وجهـات 

 : نظر مختلفة هي

نــه تــدفق مــن القــيم داخــل إلــى الوحــدة المحاســبية أوفيــة يــتم النظــر إلــى اإليــراد علــى :  االتجاااه األول

طبيعـة اإليـراد وفقـا لهـذا االتجـاه ضـرورة ويشترط عند تحديد . نتيجة قيامها بأداء نشاطها خالل الفترة 

وان يترتـــب عـــن ذلـــك زيـــادة فـــي ( إتمـــام عمليـــة المبادلـــة)انتقـــال الســـلع والخـــدمات إلـــى طـــرف خـــارجي 

 .صافي أصول الوحدة المحاسبية
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نـه تـدفق مـن القـيم خـارج مـن الوحـدة المحاسـبية أاإليـراد علـى  ىلـإوفيـه يـتم النظـر  : االتجااه الثااني 

السلع والخدمات التي يـتم تبادلهـا مـع الغيـر وتبعـا لهـذا االتجـاه نـاتج المنشـأة ال يعتبـر  متمثل في قيمة

 .إيرادًا إال في حالة تبادله مع الغير

نـه كـل مـا يسـفر عنـه النشـاط اإلنتـاجي خـالل فتـرة أوفية يتم النظـر إلـى اإليـراد علـى :  االتجاه الثالث

تمثـل فـي كـل مـا يتولـد مـن قـيم سـواء كـان ذلـك فـي شـكل بمعني أن اإليراد طبقا لهـذا االتجـاه ي. معينة

سلع أو خدمات وسواء تم تبادلها أم لم يتم تداولها خالل الفترة  ويالحـظ أن هـذا االتجـاه يحـدد طبيعـة 

اإليــراد مــن اتجــاه فكــري بحــت ال عالقــة لــه بمشــاكل التطبيــق العملــي المتعلقــة بالقيــاس والتحقــق بحكــم 

ـــراد دون التقيـــ ـــات معالجتـــه لإلي ـــراف واإلثب ـــة معينـــة مـــن طـــرق القيـــاس أو توقيـــت معـــين لالعت د بطريق

 .المحاسبي

وبإستعراض االتجاهات الثالث يري الباحث ان االتجاه األخير افضل االتجاهات الـثالث فـي 

التعبير عن مفهوم اإليراد النه ينظر الى االيراد على انه كل مايسفر عنة النشاط االنتاجي خالل فترة 

 .لك يحتوي على مفهومي تدفق القيم  الداخل والخارجمعينة وبذ

 أنواع اإليرادات 6-1-6

 : يمكن تقسيم اإليرادات إلى األنواع األساسية اآلتية 

هــي اإليــرادات التــي تنشــا عــن عمليــة البيــع للســلع والخــدمات التــي تمثــل النشــاط  : اإلياارادات العاديااة 

، 2111، يوســــف، جربــــوع) األصــــول للمنشــــأة العــــادي للمشــــروع وتقــــاس بمقــــدار الزيــــادة فــــي صــــافي

 : وهي تتصف بصفات أهمها( 11ص
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  .أنها تتعلق بالفترة المحاسبية التي تعد الحسابات عنها خالل سياق عمليات المشروع  -أ

  .إنها متكررة من فترة مالية إلى أخرى وبالتالي يمكن التنبؤ بها وتوقعها  -ب

قابــل النفقــات اإليراديــة التــي يقــدمها المشــروع أو أن هنــاك الشــك أن هــذه اإليــرادات هــي عائــد ي  -ج

 . عالقة سببية بين هذه اإليرادات وتلك النفقات التي أنتجتها

وتأسيسا علـي ذلـك فـان هـذه اإليـرادات تمثـل العنصـر اإليجـابي فـي معادلـة قيـاس الـربح وهـي 

 (.161ص2111 وحمدان، القاضي) تظهر في قائمة الدخل من خالل المقابلة مع النفقات اإلدارية

هي اإليرادات التـي يحصـل عليهـا المشـروع بعيـدا عـن مزاولـة نشـاطه العـادي  : اإليرادات غير العادية

بــل عــن طريــق أنشــطة عارضــة أخــرى بســبب عوامــل إداريــة أو قانونيــة أو اقتصــادية وبالتــالي يصــعب 

ويض متعلــق بمنازعــه قانونيــة إعانــات اإلنتــاج، إعانــات التصــدير، تعــ)الــتحكم فيهــا والتنبــؤ بهــا مثــل 

وهي إيرادات ايراديـة ألنهـا ( أثيرت في السنين السابقة، أو األرباح الطارئة الناتجة عن طريق الحروب

متعلقـــة بتحديـــد ربـــح المشـــروع عـــن المـــدة الحاليـــة المعـــدة عنهـــا الحســـابات، ومـــع ذلـــك إيـــرادات غيـــر 

وتتميــز  (11ص، 2111،يوســف، جربــوع) نهــا ال تنــتج عــن النشــاط العــادي للمشــروعإعتياديــة حيــث ا

 : ادية غير العادية بالصفات اآلتيةاإليرادات االير 

لــيس مــن الضــروري أن تكــون هــذه اإليــرادات متعلقــة بالمــدة الحاليــة ، بــل قــد تكــون متعلقــة بمــدة ( 1)

 . مالية سابقة ولم تتحقق إال في المدة الحالية

ذا تكــررت فتكــون بشــكل( 2) غيــر منــتظم وعلــي ذلــك ال يمكــن التنبــؤ بهــا أو  ال تتصــف بــالتكرار، وا 

 . توقعها
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نهــا تنشــأ نتيجــة وجــود عوامــل إيــرادات والنفقــات االيراديــة ، إذ ال توجــد عالقــة ســببية بــين هــذه اإل( 3)

 . من الصعب التحكم فيها 

قفالهــا فــي حســاب األربــاح إديــة غيــر العاديــة وضــرورة يرااالتفــاق حــول طبيعــة اإليــرادات اإل رغــم

خســـائر إال أن هنـــاك خالفـــًا  محاســـبيًا حـــول كيفيـــة عرضـــها فـــي قائمـــة األربـــاح والخســـائر  ويمكـــن وال

 :  (241ص، 2113،رضوان، حنان) التمييز بين اتجاهين اثنين

العاديـة مـن اإليـرادات أنصـار هـذا االتجـاه انـه ال مبـرر لتمييـز اإليـرادات غيـر  ىيـر  :  االتجااه األول

وينسـجم هـذا االتجـاه . ن يجـب أن يظهـر فـي قائمـة الـدخل علـى قـدم المسـاواة َن ِكال النـوعيأالعادية، و 

مــع التعريــف العــام أو الشــامل للــربح بأنــه قيمــة صــافي األصــول للمشــروع بــين أول  المــدة وآخــر المــدة 

ــدِعي أصــحاب هــذا ، كمــا ينســجم هــذا االتجــاه مــع نظريــة أصــحاب المشــروع أو الملكيــة المشــتركة  وَي

ع مبــدأ الــربح الشــامل يتميــز بســهولة التطبيــق مــن الناحيــة العمليــة وانــه ال يتــرك فرصــة االتجــاه أن اتبــا

لظهـــور اآلراء الشخصـــية أو مجـــااًل لتالعـــب اإلدارات فـــي تفســـير الـــربح العـــادي و الشـــامل كـــي تحـــدد 

كمــا أن اتبــاع الــربح الشــامل يســمح بــأجراء المقارنــة بــين أربــاح . اإليــرادات بمــا ينســجم مــع مصــلحتها 

 . سنوات الماضية وكذلك يبين أرباح المشروعات المماثلة في السنة الواحدة ال

يـــري أنصـــار هـــذا االتجـــاه ضـــرورة تمييـــز اإليـــرادات العاديـــة مـــن اإليـــرادات غيـــر :   االتجااااه الثااااني 

لعاديـة األولـي تظهـر األربـاح ا: العادية، بحيث تقسم قائمة الـدخل أو األربـاح والخسـائر ألـي مـرحلتين 

العادية ، والثانية تظهـر الـربح الشـامل بمراعـاة األحـداث غيـر العاديـة  ةيراديمقابلة األحداث  اإل نتيجة

كما يمكن أيضا االكتفاء بعرض األحداث االيرادية العاديـة لتحديـد الـربح العـادي . االيرادية والرأسمالية

ظهــار األحــداث غيــر العاديـــة مباشــرة فــي حســاب التوزيــع  ويعتقــد أنصــار هـــذا  .فــي قائمــة الــدخل، وا 

هـــم ســـليم للمقـــدرة الكســـبية االتجـــاه األخيـــر أن تمييـــز الـــربح العـــادي مـــن الـــربح الشـــامل يـــؤدي إلـــي ف
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وان وضــعها فــي قائمــة الــدخل ، ، فاألربــاح غيــر العاديــة لــيس لهــا صــفة التكــرار أو الديمومــة للمشــروع

 . من شانة تضليل قراء القوائم المالية 

نســجاما مــع تطــور الفكــر المحاســبي الــذي اعتمــد علــي فصــل الملكيــة هــذا االتجــاه يعتبــر اكثــر ا

عــن اإلدارة وادي إلــي ظهــور نظريــة الشخصــية المعنويــة والتــي تعتبــر المشــروع وحــدة مســتقلة تمتلكهــا 

إدارة هذا المشروع  ولما كانت األربـاح غيـر العاديـة ليسـت عائـدة لنشـاط إدارة المشـروع المعتـاد ، فـإن 

ح العاديـــة يعـــد أمـــرا مرغوبـــا فيـــه بحيـــث تعـــد األربـــاح العاديـــة الناجمـــة عـــن مقابلـــة تمييزهـــا مـــن األربـــا

 .جيـدا لتقيـيم أداء إدارة المشـروع اإليرادات العادية بتكلفة الحصـول علـي هـذه اإليـرادات العاديـة مؤشـرا

ن  الصـــفة غيـــر إالمقارنـــة مـــع الـــربح الشـــامل، إذ   كثـــر انســـجاما مـــع أغـــراضأكمـــا أن الـــربح العـــادي 

لمتكررة لألرباح غير العادية تزيد من أرباح الدورات التي حدثت فيها تلك األرباح، بحيث يظهر خلل ا

 ىتاليـة، مـع أن ذلـك بالفعـل يعـود إلـجوهري في تحليل ربحية المشروع إذا تمت المقارنـة مـع دورات مت

 . (171ص ، 2111وحمدان،  القاضي) ظروف طارئة

السعر الذي يدفعـه العميـل عـن سـعر البيـع اآلجـل المقـرر مـن قبـل  قد يقل : اإليرادات غير المستمرة 

في حالة سداده للقيمة اآلجلة حااًل ويسمي هذا التخفيض في قيمة البيـع بالخصـم النقـدي ويمـنح عـادة 

في مقابل حصول البائع على الثمن نقدًا مما يمكنه من إستثمار حصيلة البيـع فـي المشـروع أو مقابـل 

فالســهمعمــوالت التحصــيل وم  القاضـــي) صــروفات التحصــيل أو فــي مقابـــل تــأمين إعســار العمــالء وا 

 . (176ص، 2111، حمدانو 

قد يتنازل البائع للمشتري عن جزء من ثمن  البيـع كمسـموحات وفـي رأي بعـض المحاسـبين أن 

الخصــــم النقــــدي والمســــموحات تمثــــل نفقــــة مــــن بــــين عناصــــر النفقــــات والــــرأي الســــليم أن تعــــد هـــــذه 
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ن أإال . مثابـة تعـديل فـي ثمـن البيـع ألنهـا ب ؛تخفيضًا في اإليرادات الناتجة عن المبيعاتالمسموحات 

 .عد الخصم النقدي من قبيل النفقة هو ماجرى علية التطبيق العملي

 تحقق اإليراد 6-1-3

متــي يــتم االعتــراف بــاإليراد، أي ( 1)يبحــث شــرط أو معيــار تحقــق اإليــراد فــي ســؤالين هــامين 

( توزيـع)كيـف يـتم تخصـيص ( 2)اف بـاإليراد بتحديـد النقطـة الزمنيـة لإلثبـات المحاسـبي توقيت االعتر 

 . (311ص، 2113، رضوان، حنان) اإليراد فيما بين األنشطة والفترات

الســؤالين البــد مــن تحديــد األســاس المحاســبي المتبــع فــي التســجيل إن كــان  ىقبــل اإلجابــة علــ 

التـــي أنفقـــت والعوائـــد التـــي اســـتلمت بغـــض النظـــر عـــن فـــي ظلـــه جميـــع المصـــاريف )األســـاس النقـــدي 

فـي ظلـه تحمـل الفتـرة )أو أساس االستحقاق ( عائداتها تسجل علي أنها تخص الفترة التي تحققت فيها

 (. بنصيبها فقط من المصروفات وبالتالي اإليرادات الناجمة عن إنفاق هذه المصروفات

جابة علي هذين السؤالين هو االعتراف باإليراد عمومًا الموقف التقليدي لمهنة المحاسبة في اإل

أي عنــد حــدوث تبــادل  ،(212ص، 1111، عبــاس، الشــيرازي) كــامال عنــد نقطــة إتمــام البيــع والتســليم

فعلــي بــين الوحــدة المحاســبية والغيــر، فعنــد تلــك النقطــة الزمنيــة يكــون الحــدث الهــام قــد تحقــق فــي دورة 

ت المحاسبية، وفي الوقت نفسـه تقـدم عمليـة البيـع والتسـليم دلـيال اكتساب اإليراد بالنسبة لغالبية الوحدا

كما يمكن تحديد درجة التأكـد أو ( فاتورة البيع )موضوعيا لقياس قيمة اإليراد بالنسبة لغالبية الوحدات 

 . (111ص،2114، كمال، النقيب) عدم التأكد من إمكانية التحصيل

نيـة تحويـل ملكيـة السـلع أو الخـدمات التـي ينتجهـا أو فعملية إتمام البيع تمثل مـن الناحيـة القانو 

يقــدمها المشــروع إلــي الغيــر وتمثــل مــن الناحيــة المحاســبية الواقعــة الموضــوعية التــي يســتند إليهــا فــي 
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اإلثبــات المحاســبي الن ســعر البيــع عنــدها يتحــدد بصــفة نهائيــة وتتحــدد بالتــالي قيمــة المبادلــة للمنــتج 

ها تكون تكـاليف اإلنتـاج قـد حـددت بصـفة نهائيـة فـي تـاري، البيـع ، كمـا وكذلك عند، المباع أو المقدم

، حنـان)كبـر داللـة ماليـة فـي النشـاط االقتصـادي للمنشـأة أالبيع تمثل عادة الحـدث الـذي لـه  أن عملية

 . (261ص، 2113، رضوان

 أهمية االعتراف باإليراد وقياسه 6-1-4

ساسية مما يجعله خاضعا للشـروط  العامـة الواجـب يعتبر اإليراد أحد عناصر القوائم المالية األ

ألي عنصــر مــن عناصــر القــوائم الماليــة، وتتمثــل (  اإلثبــات المحاســبي)توافرهــا لالعتــراف المحاســبي 

 : هذه الشروط في اآلتي

محاسبيا أحـد ( االعتراف بها)نه يجب أن ينطبق علي المفردة المراد إثباتها أ لىويشير إ: التعريف( أ)

 .ت الخاصة بعناصر القوائم المالية التعريفا

ويشير إلي انه يجب أن يكون للمفردة خاصية القابلية للقياس ويستلزم ذلـك تـوافر ثـالث : القياس( ب)

 : شروط رئيسية 

 .أن يكون للمفردة خاصية مالئمة / 1  

 . انه يمكن التعبير عن هذه الخاصية تعبيرا كميا / 2 

 . لقياس الكمي إستخدام وحدة النقد كأساس ل/ 3

بمعنـى أن يكـون للمفـردة خاصـية مالئمـة بمعنـي أن يكـون للمعلومـات الخاصـة بهـذه : المالئمة( ج ) 

المفــردة المقــدرة علــي إحــداث تــأثير علــي قــرارات مســتخدمي القــوائم الماليــة ، ويتطلــب ذلــك أن 

 . تكون للمعلومة قدرة تنبؤيه وقيمة تغذية عكسية  
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بمعنـــي أن تحقـــق المعلومـــات الخاصـــة بهـــذه : عتمـــاد علـــي هـــذه المعلومـــات ثقـــة و إمكانيـــة اال( د ) 

 : المفردة المراد إثباتها محاسبيا درجة كافية من 

  صدق التمثيل 

 إمكانية التحقق 

  ( عدم التحيز)الحياد 

باإلضافة إلي هذه الشروط العامة يجب أن تتوافر بعض الشروط الخاصة في مجال المحاسبة 

يجـب أن ( االعتـراف المحاسـبي بـاإليرادات)ما يتعلق باإلثبـات المحاسـبي لإليـرادات عن اإليرادات، ففي

يتــوافر أيضــا شــرطين آخــرين يكمــالن مــع الشــروط العامــة هــدف تــوفير مســتوى مقبــول مــن التأكــد مــن 

 : والشرطين هما ،تواجد اإليراد ومقداره قبل االعتراف به رسميًا في القوائم المالية

 . اإليراد أو اقترابها من االكتمال( توليد)اكتمال عملية خلق  ويقصد به: االكتساب -

ويقصـد بـالتحقق إمكانيـة تحويـل األصـول غيـر النقديـة إلـي نقديـة أو : التحقق أو القابليـة للتحقـق  -

ـــاس، الشـــيرازي) إلـــي مـــا هـــو فـــي حكـــم النقديـــة ـــاس . (216ص، 1111، عب ـــب قي وعمومـــا يتطل

( األســاس النقــدي أســاس االســتحقاق)محاســبية لإلثبــات وتحقــق اإليــرادات التعــرف علــي األســس ال

 .واألسس المعدلة

  قياس اإليراد 6-1-5

 .قياس اإليراد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي يتم تسلمه أو القابل لالستالم تمي       

 . تخدم لألصلتتحدد قيمة اإليراد الناتج عن أية عملية عادة باالتفاق بين المنشاة والمشترى أو المسو 
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وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل لالستالم مع األخذ في االعتبـار أي خصـم تجـاري أو 

 (.2116المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ) خصم كمية تمنحه المنشأة

الخــدمات، القاعـدة العامـة فــي قيـاس اإليـراد هــي علـي أسـاس القيمــة التبادليـة لنـاتج نشــاط مـن السـلع و و 

أي أن مقياس قياس اإليـراد هـو قيمـة مبادلـة مـا تقدمـه المنشـأة مـن منتجـات أو خـدمات للغيـر وتتمثـل 

ة للحقـوق ببيع أو فـي القيمـة الحاليـة المحسـو قيمة المبادلة هذه في المبلغ النقدي المحصل في تاري، ال

فتـــرة االئتمـــان  ت اآلجلـــة ذاتكمـــا فـــي حالـــة العمليـــا)النقديـــة المكتســـبة مـــن اإليـــراد المنتظـــر مســـتقبال 

أو ثمن الشراء الحالي لألصل الثابت المكتسب  (211ص، 1111، عباس، الشيرازي) (الطويلة نسبيا

وقـد يكـون بائعـًا )مقابل عملية البيـع، أو القيمـة الحاليـة الوراق الـدفع لـدينا والتـي تنـازل عنهـا المشـتري 

 ،حنــان) الشــركة التــي حصــلت عليهــا نتيجــة البيــعأو القيمــة الســوقية ألســهم ( لنــا فــي عمليــات ســابقه

يــتم قيــاس اإليــراد ( التبــادل العينــي)وبالنســبة لعمليــات التبــادل غيــر النقديــة (251ص،2113 ،رضــوان

علــي أســاس القيمــة العادلــة لألصــل الــذي حصــلت عليــة المنشــأة أو األصــل الــذي قدمتــه المنشــاة فــي 

 . قديرعملية خلق اإليراد أيهما ايسر أو أدق في الت

يجب التنبيه إلي انه يلزم اإلفصاح عن عناصر اإليراد علي أساس إجمالي المتدفقات الخاصة 

يالحـــظ أن مـــا يمثـــل إيـــرادات يختلـــف مـــن وحـــدة ألخـــرى مـــع اخـــتالف طبيعـــة النشـــاط واخـــتالف . بهـــا

ة فمـــثال تعتبـــر االســـتثمارات فـــي أوراق ماليـــة أحـــد اوجـــه النشـــاط الرئيســـي بالنســـب ،الظـــروف المحيطـــة

للمنشات المالية وبالتالي يعتبر ناتج هذه االستثمارات إيرادا في حين انه يعتبر من عناصـر المكاسـب 

 . (211ص ،1111 ،عباس ،الشيرازي) والخسائر في المشروعات التجارية والصناعية



20 

 

 االعتراف باإليراددواعي دراسة  6-1-2

ظ وفيـه تؤجـل الشـركة تسـجيل اإليـراد تتراوح الشركات في االعتراف باإليراد بـين المـدخل المحـاف

. إلــى حــين التأكــد مـــن تحققــه، وغيــر المحــافظ وفيـــه تســتعجل الشــركة فــي تســـجيل اإليــراد قبــل تحققـــه

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التالعـــب فـــي االعتـــراف بـــاإليراد ال يتعلـــق بمفهـــوم التوقيـــت فقـــط، بـــل يتعلـــق 

 . كثر خطورة على الشركةخاطر، وهذا ما يجعله من األساليب األتحول المبمفهوم 

وتعتبر أكثر أدوات استعجال االعتراف باإليراد هنا عقود اإلنشاء طويلة األجـل، والتالعـب فـي 

كما تمارس الشركات أساليب استعجال االعتراف بـاإليراد قبـل شـحن البضـاعة . طريقة المحاسبة عنها

دات علـى الـرغم مـن عـدم التأكـد مـن يـراالصـفقة وقبـول الميـل، أو تسـجيل اإلأو قبل التأكد من اكتمـال 

 .مقدرة العميل على السداد

ذا كانت المعايير المحاسبية المتعارف عليها تنص على أنه ال يتم االعتراف بـاإليراد إال بعـد  وا 

إرسال البضائع، فإن بعض الشركات تقوم بإرسال جزء من البضائع إلـى مـوزعين أو عمـالء متـوقعين 

ذا كانـت نسـبة احتمـال رجـوع تلـك البضـائع كبيـرة، فإنهـا لـن ترجـع إال . وتسجيل اإليراد فـي سـجالتها وا 

 . في ففترة محاسبية تلي الفترة التي يعلن فيها عن اإليراد

 أو السلعة تجاه ة المقدم المالية بالدفعات تعترف التي الشركات بعض هناك ، أخرى جهة من

 .متتالية مالية اتفتر  على توزيعها الواجب من ويكون استالمها وقت الخدمة

 أحياًنا استغاللها ويتم الشخصي للتقدير مفتوحة البيع بعد ما وخدمات الصيانة تكاليف أن كما

 .المصلحة يحقق بما
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 لتشـمل تمتـد بـل والخدميـة السـلعية المنتجـات إنتـاج علـى بـاإليراد االعتـراف مشـكلة تقتصـر وال

 .محاسبية طريقة من بأكثر األجل طويلة العقود بإيرادات االعتراف ويتم. األجل طويلة العقود

الممارســات المحاســبية المختلفــة فــي االعتــراف بــاإليراد كثيــرة بعضــها يركــز االهتمــام علــي ومـن 

اكتساب اإليـراد، وبعضـها علـي تحققـه أو قابليتـه للتحقـق ، واغلبهـا يـوازن بـين شـرط االكتسـاب وشـرط 

 ،2113 ،رضــوان ،حنــان) عتين رئيســيتينالتحقــق ويمكــن حصــر تلــك الممارســات العمليــة فــي مجمــو 

 : (311ص

وهـي مجموعـه مـن األسـس تنظـر جميعهـا إلـي اإليـراد علـي انـه تيـار متـدفق مـن :  المجموعة األولى 

وبالتالي يلزم توزيع القيمة المضـافة . اإلنتاج المشترك فيما بين األنشطة المختلفة والفترات المحاسبية 

وينـــدرج تحـــت هـــذه ، علـــي اكثـــر مـــن وظيفـــة إنتاجيـــة واحـــدة  علـــي اكثـــر مـــن نقطـــة زمنيـــة واحـــدة أو

 : المجموعة كافة أسس التحقق التي تعترف باإليرادات تدريجيا أثناء اإلنتاج واهم هذه األسس

 . أساس االستحقاق الدوري ( 1)

 ( . النمو في القيمة)أساس الزيادة الطبيعية ( 2)

 . أساس  نسبة اإلتمام ( 3)

وهــي مجموعــة األســس التــي تقضــي بــاالعتراف بــاإليراد كــامال فــي تلــك النقطــة  : المجموعااة الثانيااة

  -:في دورة األعمال واهم هذه األسس الزمنية التي عندها يتم أداء النشاط الرئيسي أو إتمام حدث هام

 أساس البيع والتسليم (1)

 أساس اإلنتاج (2)
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 أساس التحصيل النقدي  (3)

  المقاوالتسبية التي تواجه شركات المشاكل المحا 6-1-7

تواجه الكثير من شـركات المقـاوالت عنـد تحديـد المشـاريع المنفـذة خـالل السـنة بعـض 

 :(12ص،2111، وعبد ربه، عطية)المشاكل تتمثل أعمها فيما يلي

 :مشكلة تقييم األعمال التامة في نهاية السنة المالية والفصل بين -1

 . قيمة العمل التام طبقًا لشهادة المهندسين -

خســـائر بقيمـــة هـــذه األعمـــال لقيـــاس أربـــاح و ال التامـــة الـــذي تـــم مقابلتهـــا تكلفــة األعمـــ -

 . التنفيذ

 . وهي االجزاء التي رفض المهندس المشرف اعتمادها. تكلفة األعمال غير المعتمدة -

 : مشكلة قياس األرباح للمشاريع تحت التنفيذ -6

ـــا ح، يتوقـــف عـــالج هـــذه المشـــكلة علـــى األســـلوب المحاســـبي المتبـــع فـــي قيـــاس األرب

وبصــــرف النظــــر عــــن االســــلوب المتبــــع فــــإن المبــــادئ المحاســــبية العلميــــة واحــــدة فــــي جميــــع 

الشــركات، إال أن طبيعــة نشــاط المقــاوالت تضــع قواعــد محاســبية خاصــة يمكــن تطبيقهــا فــي 

ال تتناســــب قاعــــدة تحقيــــق الــــربح عنــــد البيــــع مــــع طبيعــــة نشــــاط  "معالجتهــــا للمشــــاريع، فمــــثال

 . تباع طريقة نسبة اإلتمامالمقاوالت، خاصة في حالة ا
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 : مشكلة تخصيص وتوزيع التكاليف -3

 : وتقسم تكاليف المقاوالت إلى قسمين

ف يتكال) :وتشمل كافة التكاليف المرتبطة بالمشروع مباشرة، مثل: تكاليف مباشرة -1

 (. المواد الخام وأجور العمال وتكاليف النقل والتخزين

نما تتعلق بتشغيل المركز وال ترتبط مباشرة ب: تكاليف غير مباشرة -2 المشروع، وا 

كاليف اإلدارية للمركز الرئيسي، والتكاليف تال)مثل . الرئيسي وتسيير جميع المشاريع

 (. االجتماعية للمركز الرئيس

وتكمن المشكلة في إيجاد أساس عادلة لتوزيع التكاليف غير المباشرة على 

 : نهاالمشاريع، حيث يتوقف أساس التوزيع على عدة أمور م

 . حجم ونوعية المشاريع المنفذة خالل السنة المالية -

 . حكم اإلدارة ونظرة المحاسب لكل بند من بنود التكاليف غير المنشورة -

 : ويوجد عادة أكثر من أساس لتوزيع تكاليف غير المباشرة مثل

 . نسبة القيمة اإلجمالية للمشاريع -

 . نسبة قيمة األعمال التامة سنويًا من كل مشروع -

 . عدد العاملين بكل مشروع -

 . نسبة قيمة المواد المصروفة لكل مشروع -
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 . أجور العمال المدفوعة سنويًا لكل مشروع -

 :(693ص, 6223, رضوان, حنان) األسس التي تعترف باإليراد تدريجياا  6-1-1

لــى كيفيــه إحتســاب يســتخدم فــي  ظــل عقــود مبرمــه مــع الوحــدة المحاســبية يتفــق فيهــا مســبقًا ع

ســتخدامه وحيــث يعــد انقضــاء أو مــرور الوقــت نشــاطا إنتاجيــا يــوفر شــرط االكتســاب ااد وكيفيــة اإليــر 

فالوحده المحاسبية تعترف باإليراد مقابل  تقـديمها خـدمات للغيـر أو . وشرط التحقق في آٍن واحد معًا 

ق لــذلك يطبــق أســاس االســـتحقا(. الــ،... مبــاني ، النقديـــة)مــنح الغيــر حــق اســتخدام بعــض أصــولها 

الــدوري فــي حالــة الفوائــد الدائنــة واإليجــارات الدائنــة  والعمــوالت واألتعــاب التــي يــتم اكتســابها وتحققهــا 

 . بمرور الزمن

 (: النمو في القيمة)أساس الزيادة الطبيعية 

ويسـتخدم بصـفة عامـة فـي مجـال ، يتم تطبيقه عن طريـق إعـادة التقيـيم الـدوري ألصـول لمنشـاة

العامـل الرئيسـي كمـا ( مـرور الوقـت)األنشطة التي يكون فيها عنصر الزمن الصناعات االستخراجية و 

ففي مثل هذه األنشطة تطرأ زيادات بمـرور الـزمن وبصـورة ، في حالة الزراعة والصيد وتربية الماشية 

، عبــاس، الشـيرازي) تدريجيـة علـي قيمــة األصـل بالتـالي يلــزم إعـادة تقـدير قيمــة األصـول بصـفة دوريــة

يلي مرور الزمن في هـذا األسـاس شـرط االكتسـاب ولكـن مـن ناحيـة ثانيـة ، فانـه . (214ص، 1111

أي يجب أن يتوفر  للمنتج ، لتلبية شرط قابلية تحقق  اإليراد يجب أن تكون إعادة التقدير موثوقًا بها 

ن يكـــون باإلمكـــان تقـــدير التكـــاليف اإلضـــافية أ، و ســـعر ســـوق موثـــوق بـــه فـــي مراحـــل نمـــوه المختلفـــة 

 مــة لوصــول المنــتج إلــي مرحلــة النمــو المثلــي وكــذلك تقــدير تكــاليف أنشــطة التســويق الضـــروريةالالز 

 . (312ص، 2113، رضوان، حنان)
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 : أساس نسبة اإلتمام

تبعــًا لهــذا األســاس يــتم االعتــراف بــاإليراد تــدريجيا وفــق التقــدم فــي اإلنجــاز والتنفيــذ حيــث يعتبــر 

ولتلبية شرط قابلية تحقيق اإليراد، فـان هـذا األسـاس يطبـق فـي . ذلك التقدم في التنفيذ اكتسابا لإليراد 

 : المجاالت التالية حيث يكون السعر محددا مسبقا وبالتالي موثوقا به 

  العقود والمقاوالت طويلة اآلجل. 

  العقود ذا ت الربحية الثابتة  . 

 : يتم تطبيق هذا األساس بإحدى طريقتين

مخرجات ، وفيها يعتمد مـثال عـدد الوحـدات المنتجـة المسـلمة منسـوبًا طريقة قياس ال: الطريقة األولى 

مكانيــة . إلــي عــدد الوحــدات الواجــب إنتاجهــا وتســليمها  وتطبــق هــذه الطريقــة عنــد تجــانس الوحــدات وا 

وتــــوفر هــــذه الطريقــــة أساســــًا ، بدقــــه إلنجــــازعض لتحديــــد نســــبة اإلتمــــام أو انســــبتها إلــــى بعضــــها الــــب

 .يراد حيث يلبي شرطي االكتساب والتحقق موضوعيًا لالعتراف باإل

ة وهـي نسـب، طريقـة قيـاس المـدخالت وتعـرف أيضـًا بطريقـة نسـبة التكلفـة إلـى التكلفـة: الطريقة الثانية

وفيهـــا يواجـــه ، إلــى التكلفـــة الكليــة المتوقعـــة التمــام العقـــد أو المقاولــة نجـــازالتكلفــة الفعليـــة لمســتوى اإل

تمام العقد في كل فتره محاسـبيه ولـذلك تعـاني هـذه لمنتظر إنفاقها إلقدير التكاليف االمحاسب مشكلة ت

 . (213ص، 2113، رضوان ،حنان)الطريقة من ضعف في درجة الموثوقية
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سـتخدام اه هنالك بعض الحاالت يتحـتم فيهـا ورغمًا عن ضعف درجة الموثوقية في هذه الطريقة إال أن

رجـــات غيـــر متجانســـة ســـواء مـــن حيـــث الوقـــت هـــذه الطريقـــة وهـــي الحـــاالت التـــي تكـــون وحـــدات المخ

 .المستنفذ في إنتاج كٍل منها أو من حيث الجهود المبذولة في إنتاجها أو في تكاليف إتمامها 

عمومـــًا يالحـــظ علـــى أســـس المجموعـــة األولـــى أنهـــا جميعهـــا تتفـــق مـــع القاعـــدة العامـــة لتحقـــق اإليـــراد 

زمنيـة ممكنـة كالمـا انـه عنـد هـذه النقطـة تتـوافر  المتمثلة في ضرورة االعتراف باإليراد في أقـرب نقطـه

  :الشروط التالية

 أي إتمام النشاط اإلنتاجي  ،اكتساب اإليراد/ أ 

 أي توافر دليل موضوعي على زيادة القيمة  ،قابلية اإليراد للقياس/ ب 

، عبــاس ،الشــيرازي) قابليــة اإليــراد للتحصــيل أو أنــه فــي اإلمكــان تقــدير احتمــاالت عــدم التحصــيل/ ج 

 . (214ص، 1111

 بإيراد كامالا عند نقطة أداء النشاط الرئيسياالعتراف باإليراد أسس  

 : أساس البيع أو التسليم  (1)

نطالقـا مـن أن عنـد نقطـه البيـع والتسـليم اي المقبـول عمومـًا لتحقـق اإليـراد يمثل األسـاس التقليـد

ولـذلك تحقــق عمليــة إتمــام ، امــة للتحقــق للسـلعه أو األداء للخدمــه للعميــل عـادًة مــا تتحقــق الشـروط الع

 : (215ص، 1111، عباس، الشيرازي)البيع والتسليم أدنى درجات عدم التأكد نظرًا لآلتي

  .ةقد تم تحديده بصوره نهائية وقاطعسعر المنتج / أ 

  .انتقلت حيازة المنتج لطرف آخر وحل مكانه أصل جديد/ ب 

  .اط كثير من المنشآتالبيع يمثل الحدث الهام في دورة نش/ ج 
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 معظم التكاليف الخاصة بالمنتج قد تم تحملها بالفعل أو أنه يمكن تحديدها / د 

. متــى يـتم البيــع ؟ واإلجابــات علــى هــذا الســؤال متعــددة ، يثيـر أســاس البيــع تســاؤاًل هامــًا فحــواه 

عند إستالم ، العميل عند حجز البضاعة باسم ، عند شحن البضاعة،قانونيةمثاًل عند انتقال الملكية ال

والقاعـــدة العامـــة . عنـــد انتهـــاء مهلـــة البضـــاعة، عنـــد ورود موافقـــة العميـــل علـــى البضـــاعة، البضـــاعة

هـــي أن يكـــون البـــائع قـــد نقـــل للمشـــتري الجـــزء األكبـــر مـــن ( متـــى يـــتم البيـــع)لإلجابـــة علـــى التســـاؤل 

ل كافــة المخــاطر وكافــة ولــيس مــن الضــروري نقــ، المخــاطر والحقــوق المتعلقــة بملكيــة األصــل المبــاع 

وهـــذا يظهـــر فـــي حالـــة  البيـــع بالتقســـيط أو البيـــع . الحقـــوق المتعلقـــة بالملكيـــة القانونيـــة إلـــى المشـــتري 

فإحتفـاظ البـائع بالملكيـة القانونيـة لألصـل المبـاع ال يتعـارض مـع وجـوب االعتـراف بـاإليراد ، التأجيري

نمـــا هـــي مجـــرد إجـــراء لضـــمان ســـداد  ،جوهريـــاً تعـــد أمـــرًا  فالملكيـــة القانونيـــة ال. فـــي دفـــاتر البـــائع  وا 

األصــول ( FASB)ولقـد عرفـت هيئــة معـايير المحاســبة الماليـة . المسـتحقات مـن قيمــة األصـل المبــاع

تعريفـــًا ينســـجم مـــع هـــذا الموقـــف وذلـــك بتعريفهـــا بأنهـــا منـــافع إقتصـــاديه متوقـــع الحصـــول عليهـــا فـــي 

لحصــول علــى هــذه المنــافع لــيس فقــط بالملكيـــة كتســبت حــق اان الوحــدة المحاســبية قــد أو  ، المســتقبل

 .القانونية فقد يتم ذلك بالتأجير التمويلي 

بل تظهـر فـي السـجالت ، الجدير بالذكر أن السلف النقدية المحصلة من العمالء التمثل إيرادًا 

الي يـتم إذ أًن عملية اكتساب اإليراد مازالـت فـي مراحلهـا األولـى وبالتـ، كالتزام على الوحدة المحاسبية 

 .االعتراف باإليراد فقط عند تسليم المنتجات موضوع السلفة 

عمومًا يثير تطبيق أساس البيع لالعتراف باإليراد عدة مشاكل تتعلق فـي مجملهـا بعنصـر عـدم 

، التأكــد كمــا فــي حالــة وجــود الحــق فــي  رد البضــاعة المباعــة خصوصــًا عنــدما يكــون التبــادل صــوريًا 

وفـي ظـل هـذه الحالـة يتوجـب ( البيع مع شـرط إعـادة الشـراء ، وشركه تابعه  بين شركه قابضة) مثاًل 

مـع األخـذ فـي االعتبـار بحـث ، على المحاسب تغليب الجوهر على الشـكل لتحديـد مـدى جديـة التبـادل
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احتمــاالت رد البضــاعة وقيــاس قيمتهــا المتوقعــة الجــل تكــوين المخصصــات الالزمــة لمقابلــة الخســائر 

وبتكـوين المخصصـات الالزمـة يكـون قـد تـم االعتـراف بـاإليراد . ت رد البضـاعة المتوقعة مـن احتمـاال

ومـن الحـاالت األخـرى المتعلقـة بعنصـر عـدم التأكـد نجـدها . خالل الفترة التي تمت فيها عمليـة البيـع 

وعنـــدها يتوجـــب علـــى  ،(كفـــاالت ابعـــد البيـــع)عـــن د وجـــود التـــزام بتقـــديم خـــدمات بعـــد البيـــع والتســـليم 

حتمــاالت حــدوثها وتكــوين المخصصــات الالزمــة إذا كانــت اتقــدير تكــاليف تلــك االلتزامــات و ب المحاســ

 . (214ص،2113 ،رضوان ،حنان) مهمة نسبياً 

ويجــدر التنبيــه إلــى أن أســاس البيــع يعتبــر مرحلــه متــأخرة لالعتــراف بــالاليرادات فــي كثيــر مــن 

يمــن فــي اإلمكــان االعتــراف بــاإليرادات  األحيــان ولــذلك فإنــه ال ينصــح بإتبــاع هــذا  األســاس إال إذا لــم

 . (216ص،1111،عباس،الشيرازي) في مرحله سابقه

 

  :أساس اإلنتاج

ـــد نقطـــة االنتهـــاء مـــن اإلنتـــاج دون  ـــتم االعتـــراف بـــاإليراد كـــاماًل عن ـــاج ي فـــي ظـــل أســـاس اإلنت

يعتبر االنتهاء وينتشر هذا األساس في المقاوالت حيث  ،االنتظار إلى حين إجراء التبادل والبيع للغير

وبالنســبة . مــن اإلنتــاج هــو النشــاط الرئيســي األكثــر أهميــه فــي دورة النشــاط الالزمــة الكتســاب اإليــراد 

لتــوافر شــرط قابليــة تحقــق اإليــراد يجــب تــوافر ســوق جــاهزة نشــطة لتصــريف إنتــاج الوحــدة المحاســبية 

أي تــوافر ســوق شــبيهه ، للبيــع  وبأســعار تنافســيه ال تتــأثر كثيــرًا بكميــه اإلنتــاج الــذي تطرحــه الوحــدة

 .بسوق المنافسة الكاملة 
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عمومـًا التطبيــق العملــي لهــذا األسـاس يتطلــب تقــدير التكــاليف اإلضـافية التــي ســتتحملها الوحــدة 

، ليتســنى اســتبعادها مــن ثمــن البيــع وتحديــد صــافي القيمــة البيعيــة لإلنتــاج ، حتــى إتمــام عمليــة البيــع 

وبالتــالي يفتــرض أًن . اإلنتــاجيالمحاســبية كــاماًل بمجــرد إتمــام النشــاط وبالتــالي تحديــد ربحيــه الوحــدة 

وتنطبــق هــذه الشــروط فــي . التاليــة بعــد إتمــام اإلنتــاج ليســت مهمــة وال تضــيف ربحــًا جوهريــاً  ةنشــطاأل

. حاله وجود أو توفر سوق نشطه أو بورصة تسمح بتحديد القيمة البيعيه بصوره مؤكدة أو شبه مؤكدة

إنتــاج الســلع  الثمينــة مثــل  ،لشــروط نجــد أن أســاس اإلنتــاج ال يمكــن تطبيقــه فــي حــاالتوتبعــًا لهــذه ا

الـــذهب والفضـــه وفـــى مجـــال الصـــناعات االســـتخراجيه والمنـــاجم والتـــي يكـــون فيهـــا ســـعر البيـــع مؤكـــدًا 

وكذلك المنتجات الزراعية وبعض االستثمارات في األوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة والتـي 

والجــدير بالـــذكر أن . (215ص، 2113، رضــوان،حنــان( كــون أســعار بيعهــا مؤكــدة أو شـــبه مؤكــدةت

حيث . طويلة اآلجل تمثل أحد المجاالت الشائعة لتطبيق أساس اإلنتاج( اإلنشاءات) عقود المقاوالت 

وعلـــى ذلـــك تتحقـــق . يـــتم تطبيـــق أســـاس اإلنتـــاج فيهـــا عـــن طريـــق مـــا يعـــرف بطريقـــة العقـــود المكتملـــة

اإلتمـام أو بطريقـة ( درجـة)طويلة اآلجـل إمـا بطريقـة نسـبة ( اإلنشاءات)ات في عقود المقاوالت يراداإل

اإلتمـام مـن خـالل فتـرة تنفيـذ العقـد بينمـا ( نسـبة)حيث يتحقـق اإليـراد فـي ظـل طريقـة . العقود المكتملة

م أي مـن الطـريقتين ويتوقـف إسـتخدا ،يتحقق اإليراد في ظل طريقة العقـود المكتملـة عنـد اكتمـال العقـد

فإذا توفرت تقديرات للتكاليف يمكن االعتمـاد عليهـا يـتم . على مدي الثقة في تقدير تكاليف تنفيذ العقد

وبالتالي يتم األخذ بطريقة العقود المكتملة في حالة عدم إمكانية االعتماد ، طريقة نسبة اإلتماماألخذ ب

 .على تقديرات التكاليف
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 ي القوائم المالية العرض واإلفصاح ف 6-1-9

علــى عــدد مــن اإلفصــاحات بعضــها متصــلة بكــل ( 11)معيــار المحاســبة الــدولي رقــم يــنص 

، 2114، طــارق، حمــاد) يخــص العقــود تحــت التنفيــذ فــي القــوائم الماليــة وهــي رالعقــود وبعضــها اآلخــ

 :(242ص

 . اإلفصاحات المتعلقة بكل العقود -1

 . اء مدة التنفيذالمبلغ اإلجمالي إليراد العقد المقر به أثن -

 . األساليب المستخدمة لتقدير إيراد العقد المعتمد خالل السنة -

 : ذات الصلة بالعقود تحت التنفيذاإلفصاحات  -2

 . األساليب المستخدمة في تقدير نسبة اإلتمام -

 . المبلغ اإلجمالي للتكاليف المدفوعة واألرباح المحصلة خالل السنة -

 . ت والحجوزات من المشاريعمبالغ الدفعات المقدمة والمطالبا -

 :(317ص،2113،رضوان،حنان) أساس التحصيل النقدي

الحدث األهم وفقًا لهذا األساس هو التحصيل النقدي وقد يسبق التحصيل النقدي بدء النشاط 

 :اإلنتاجي وقد يكون الحقًا له

 :التحصيل قبل بدء النشاط
ا فــي حالــة المقــدمات و تحصــيل االشــتراكات فــي حالــة اســتالم مبــالغ نقديــة كبيــرة قبــل بــدء النشــاط كمــ

يكون اإليراد قد تحقق ولكنة غير مكتسب لذلك أليمكن االعتراف  بتلك المبالغ على أنها إيـرادات فـي 
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يظهـر فـي قائمـة المركـز المـالي باعتبـاره إيـرادًا غيـر ) فترة تحصيلها إنما يجب إثباتها على أنها إلتزام 

 .لمستقبل بتقديم سلع وخدمات في ا( مكتسب

كتســاب أو التنفيــذ  ، علــى الطــرف اآلخــر إذا أمكــن تقــدير تكــاليف النشــاط بدقــة أي تقــدير تكــاليف اال 

يمكن االعتراف بـاإليرادات الناتجـة عـن هـذه المتحصـالت ومـن ثـم إمكانيـة حسـاب الربحيـة منهـا وهنـا 

ي قائمـة المركـز المـالي وبـذلك يتوجب إظهار القيمة المالية لتكاليف التنفيذ المتوقعة على أنهـا إلتـزام فـ

ذا لــم يكــن . ن توقيــع العقــد وتحصــيل العربــون يمثــل الحــدث األهــم فــي دورة النشــاط إ :يمكــن القــول وا 

( وبمـا يتناسـب والتحصـيل النقـدي)باإلمكان تقدير تكاليف التنفيذ بدقة فإن الربحية المتوقعة مـن العقـد 

عتراف بالقسم . يجب توزيعها على فترات التحصيل وفترات التنفيذ  والشائع في التطبيق العملي هو اال 

األكبر من الربحية في الفترة التي يتم خاللهـا التعاقـد وتوزيـع الربحيـة المتبقيـة علـى فتـرات التنفيـذ وفـق 

 .نسبة التكاليف الخاصة بكل فترة 

 

 

 :التحصيل النقدي بعد البيع  والتسليم

عمليــــة التحصــــيل الروتينيــــة ، وحالــــة عمليــــة حالــــة : يتطلــــب التمييــــز بــــين حــــالتين عمليتــــين 

 .التحصيل غير الروتينية

وهــي حالــة إمكانيــة تقــدير الــديون المعدومــة المتوقعــة وتكــوين : حالــة عمليــة التحصــيل الروتينيــة -1

وهنــــا يــــتم إتبــــاع أســــاس البيــــع التقليــــدي فيــــتم . المخصصــــات للــــديون المشــــكوك فــــي تحصــــيلها 
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مبيعات اآلجلة وبالتالي االعتراف باألرباح الناجمة عنها قبل إتمام االعتراف باإليراد الناتج عن ال

ـــم يكـــن لعمليـــة أبـــ :ويمكـــن القـــول. عمليـــة التحصـــيل النقـــدي  ن هـــذه الحالـــة مقبولـــة عمومـــًا إذا ل

ومــن جانــب آخــر إذا كانــت . التحصــيل وزن جــوهري فــي التــأثير علــى ربحيــة الوحــدة المحاســبية 

أســاس )طويلــة اآلجــل يجــب االعتــراف بــاإليراد عنــد نقطــة البيــع عمليــة التحصــيل روتينيــة ولكنهــا 

 .بعد حساب القيمة الحالية لتدفقات التحصيل النقدي المتوقعة( البيع

مثــل حالــة البيــع ) وفيهــا يواجــه التحصــيل مخــاطر كبيــرة : حالــة عمليــة التحصــيل غيــر الروتينيــة  -2

اإليراد وتحقيق الربحية يرتبطان بمدي كفاءة وهنا االعتراف ب( بالتقسيط ألقساط تمتد لفترة طويلة 

 :نشاط التحصيل ويحتمل األمر ثالثة آراء 

ويعتمــد هــذا الـرأي أســاس البيــع رغـم المخــاطر فيــتم االعتـراف بــاإليراد والــربح كــاملين : رأي متفائـل( أ)

ســترداد عنــد نقطــة البيــع والتســليم إذ يعتبــر تحصــيل األقســاط األولــى ربحــًا محققــًا وبقيــة األقســاط ا

التحصـيل )يتجاهل الحدث الهام ( الرأي المتفائل)ويالحظ أنه ، لتكلفة السلعة أو الخدمة المباعة 

 .وعموما يعد هذا الرأي مخالفًا لقواعد االعتراف باإليراد والربح  وغير مقبول عمومًا (. النقدي

أواًل حيــــث يؤجــــل وهــــو علــــى عكــــس الــــرأي األول يعتمــــد طريقــــة اســــترداد التكلفــــة : رأي متشــــائم( ب)

وهـذا الـرأي يعـد . االعتراف  باألرباح من المتحصالت النقدية إلى أن يتم تغطية التكلفة بالكامل 

 .مقبواًل عمومًا 

توزيــع الـــربح علــى كـــل فتــرة بمـــا يتناســـب  –وفـــق المتحصــالت النقديـــة  –حيـــث يــتم : رأي وســط( ج)

أي أنـــه يـــتم (. ى ثمـــن البيـــع النقـــدينســـبة النقديـــة المحصـــلة خـــالل الـــدورة إلـــ)والتحصـــيل النقـــدي 

االعتــراف بــاإليرادات واألربــاح علــى أســاس متــزامن مــع التحصــيل النقــدي ، وتســمي هــذه الطريقــة 

 . ويعد هذا الرأي األكثر شيوعًا واستخداماً . بطريقة البيع بالتقسيط 
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 : معايير المحاسبة الدولية 6-1-12

احتياجــات مســتخدميها فــي مجــاالت االســتثمار مــن أجــل أن تكــون البيانــات الماليــة المنشــورة ب

 .(Alexander & Britton, 1999) والتمويل، ال بد من توفر شرطين أساسين

مصداقية المعلومات التي توفرهـا البيانـات مـن أجـل أن يكـون باإلمكـان الوثـوق بهـا واالعتمـاد  -1

 . عليها

شـتقة منهـا علـى قبـول عـام أن تكون المعلومات قابلة للمقارنة، وذلك كـي تحـوز المؤشـرات الم -6

جــراء  بحيــث ســمكن اســتخدامها أساســًا لتقيــيم اداء الشــركات والوقــوف علــى مركزهــا المــالي وا 

 . المقارنات بقدر كبير من الموضوعية

فمعظم الدول النامية ال يوجـد لـديها نظـام محاسـبي نـابع مـن محيطهـا، حيـث أن كـل األنظمـة 

أو الـــدول االشـــتراكية، والـــذي يـــؤدي بالضـــرورة إلـــى عـــدم  المســـتعملة فيهـــا مقتبســـة مـــن الـــدول الغربيـــة

فإنـه مـن الضـروري وجـود معـايير نجاحها في خدمـة حجـات والمنظمـات وأفـراد مجتمعـات هـذه الـدول، 

متناسقة تقوم بإحداث التجانس في الممارسات المحاسبية على مستوى دول العالم بما يمكن من إجراء 

ـــةأبو و ، هاشـــم) يـــة، وبمـــا يخـــدم أهـــداف مســـتخدميهاالمقارنـــات لمحتويـــات القـــوائم المال  ،1112 غزال

 .(21ص
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 : مفهوم معايير المحاسبة الدولية

ــــار بأنــــه نمــــوذج أو قاعــــدة لقيــــاس األداء ، (111ص، 2112، أحمــــد، ظــــاهر) يعــــرف المعي

قًا تختـار الطلبـة طبقـًا لمعـايير محـددة لـديها مسـب ةفي كافة مجاالت الحيـاة، فالجامعـ وتسخدم المعايير

 (. معدل الطالب التراكمي، والدولة تختار األطعمة التي تنزل إلى اسوق طبقًا لمعايير موجودة لدها)

ـــد أســـاس  ـــى تحدي ـــذي يهـــدف إل ـــر المقيـــاس أو النمـــوذج األساســـي ال فالمعيـــار المحاســـبي يعتب

اث الطريقــة الســليمة وقيــاس وعــرض واإلفصــاح عــن عناصــر القــوائم الماليــة وتــأثير العمليــات واألحــد

والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويرتبط المعيار المحاسبي عـادة بعنصـر محـدد 

 . من عناصر القوائم المالية

 

 : أهمية المعايير المحاسبية الدولية

ميـة كبيـرة فـي تغطيـة الحاجـات المختلفـة ألصـحاب األعمـال والمصـالح للمعايير المحاسبية أه

ـــة فـــي ســـواء الجـــاخليين أو ا لخـــارجيين، مـــن خـــالل تـــوفير المـــادة األوليـــة فـــي اتخـــاذ القـــرارات والمتمثل

وعليه يمكـن تحديـد األهميـة مـن وجـود المعـايير المحاسـبية فـي . المعلومة المتضمنة في القوائم المالية

  (14ص، 2115، أمين، وأحمد، لطفي ) النقاط اآلتية

 .العام والقبول والجودة المصداقيةب المعايير هذه وفق المعدة المالية القوائم تميز -

 فـي األسـواق المتعـاملين طـرف من الثقة تعميق إلى يؤدي مما المالية القوائم هذه مقارنة إمكانية -

 .المالية



36 

 

يعمـل  الدوليـة المحاسـبية المعـايير باسـتخدام الخصـوص وجـه علـى والمحاسـبين المـراجعين التـزام -

 .الدول في لمختلفةا المحاسبية في الممارسات الفروق تقليص على

الدوليـة  المحاسـبية المعـايير تبنيهـا خـالل من البورصة في المدرجة الشركات بين المنافسة تنشيط -

 .المالية القوائم بيانات في وجود اإلفصاح إلى يؤدي الذي األمر

بـالفروع  األم الشـركة نشـاط يـربط للمعلومـات متكامـل نظـام بتـوفير المحاسـبية المعـايير تسـمح -

 .لها التابعة

تطبيـق  خـالل مـن الضـرائب مصـالح أعمـال تسـهيل علـى الدوليـة المحاسـبية المعـايير تعمـل -

 .والنفقات باالعتراف باإليرادات الخاصة األساليب

 ( 11)معيار المحاسبة الدولي رقم  6-1-11

والخــاص  1111والــذي بــدأ العمــل بــه فــي ينــاير ( 11)يعتبــر معيــار المحاســبية الــدولي رقــم 

شاءات في شركات المقاوالت، وعليه سوف يتم توضيح واستعراض معيار المحاسـبة الـدولي بعقود اإلن

 . عقود اإلنشاءات"وموضوعه ( 11)

حيــث تــم تعديلــه فــي ، 1171فــي آذار مــن العــام ( 11)صــدر معيــار المحاســبية الــدولي رقــم 

بعقـود اإلنشـاءات، ف إلى وصف المعالجة المحاسبية لإليرادات والتكاليف المتعلقـة ، ويهد1113عام 

والتي تتميز بخصوصية امتداد انشاطات والعقود المتعلقة بها ألكثر من فترة مالية واحدة، مما يسـتلزم 

 . تخصيص اإليرادات والتكاليف بين الفترات المعينة حسب نسبة العمل المنجز في كل فترة
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اسـبة فـي هـذا النـوع مـن العقـود، كما ويحاول هذا المعيار تقديم اإلرشادات العملية لتطبيق األسس المن

كمــا يقــدم المعيــار آليــة اإلفصــاح عــن مختلــف البنــود المتعلقــة بــإيرادات وتكــاليف عقــود اإلنشــاء، وقــد 

أو مـا بعـد  1115طبق المعيـار علـى القـوائم الماليـة التـي تغطـي الفتـرات التـي تبـدأ مـن كـانون الثـاني 

 (2117المحاسبة الدولية معايير )  ذلك التاري، معايير المحاسبية الدولية

 (11)مفهوم عقود اإلنشاءات وفقاا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  -:الحادي عشر ما يلي( 11)حيث جاء تعريف عقود اإلنشاءات في مقدمة األصل المحاسبي 

أن عقود اإلنشاءات هي تلك العقود التي يتم إبرامها خصيصًا إلنشاء أصل أو مجموعة من األصـول 

بط ببعضــها أو تعتمــد علــى بعضــها الــبعض مــن ناحيــة التصــحيم أو التقنيــة أو الوظــائف أو التــي تــرت

 (2116المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، )الغرض أو االستخدام النهائي لها 

 (. 11)أنواع عقود اإلنشاءات وفقاا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 : ي كما يليتشتمل عقود اإلنشاءات على نوعين من العقود، وه

علمًا بأن تلك العقود )حيث يتفق المقاول على سعر ثالت للعقد :  (ثابت)عقد ذات سعر مقطوع : أوالً 

 (. تتضمن شروطًا تسمح بإعادة النظر في األسعار في ظروف معينة

حيث يعوض المقاول عن تكاليف محددة مسموح بهـا، (: عقد بالتكلفة زائد نسبة)عقود اإلضافة : ثانياً 

 . إلضافة إلى نسبة من التكاليف أو أتعاب ثابتةبا
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يرادات عقود اإلنشاءات  : المعالجة المحاسبية لتكاليف وا 

يمكـــن تحديـــد إيـــرادات ومصـــروفات العقـــد عــــن الفتـــرة الماليـــة طبقـــًا لمســـتوى إتمـــام األنشــــطة 

وضـوعية، وفـي حالـة المتعلقة بالعقد في تاري، المزانيـة، إذا كـان باإلمكـان تحديـد نـاتج العقـد بطريقـة م

العقود محددة السعر، فإنه يمكن تحديد نتيجة العقد بطريقة موضـوعية فـي حالـة تـوافر الشـروط اآلتيـة 

 : مجتمعة

 . إمكانية قياس العقد بطريقة موضوعية -1

إذا كانت هنـاك درجـة عاليـة مـن التأكـد بـأن المنـافع االقتصـادية المرتبطـة بالعقـد سـوف تـؤول  -2

 . إلى المقاول

ة قيــاس التكــاليف الالزمــة إلتمــام العقــد، كــذلك نســبة إتمامــه فــي نهايــة الســنة الماليـــة، إمكانيــ -3

 . بدرجة كافية من الموضوعية

إمكانية قياس وتحديد التكاليف الخاصة بالعقد بطريقة موضوعية بحيث يمكـن عمـل مقارنـات  -4

 . بين التكاليف الفعلية للعقد والتكاليف المقررة مسبقا

التكـــاليف مضـــافًا إليهـــا نســـبة، فـــإن نتيجـــة العقـــد يمكـــن تحديـــدها بطريقـــة أمـــا فـــي حالـــة عقـــود 

 (Elliott , Elliot , 2001): موضوعية إذا توافرت الشروط اآلتية

درجـة عاليـة مـن التأكـد بـأن المنـافع االقتصـادية المرتبطـة بالعقـد سـوف تـؤول إذا كانت هنـاك  -1

 . إلى المقاول

 . قد سواء كانت قابلة لالسترداد أم ال، بطريقة موضوعيةإمكانية قياس التكاليف المتعلقة بالع -2
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 (11)معيار المحاسبة الدولية رقم  6-1-16

ويجـــب تطبيـــق هـــذا . يتكـــون هـــذا المعيـــار مـــن الفقـــرات المكتوبـــة بـــأحرف مائلـــة وبلـــون داكـــن 

يضــاحات ببــاقي الفقــرات ، وكــذلك فــي ضــوء مــا جــاء بالمقدمــة  المعيــار فــي ضــوء مــا جــاء مــن مــواد وا 

مـع مالحظـة عـدم ضـرورة تطبيـق المعـايير المحاسـبية الدوليـة علـى البنـود . خاصة بالمعـايير الدوليـةال

 .قليلة األهمية نسبيا

تــم تعريــف الــدخل فــي اإلطــار الخــاص بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــةعلى أنــه الزيــادة فــي 

ة فـي الموجـودات أو نقـص المنافع االقتصادية خالل الفترة المحاسبية في صورة تدفقات داخلة أو زيـاد

. فــي المطلوبــات ينــتج عنهــا زيــادة فــي حقــوق الملكيــة وذلــك بخــالف مــا يقدمــه المــالك مــن مســاهمات

وتمثل اإليرادات الدخل الناتج من األنشـطة العاديـة . ويشتمل الدخل على كل من اإليرادات والمكاسب

مــوالت، الفوائــد و إيــرادات حقـــوق للمنشــأة ويشــار إليــه باســـتخدام مســميات مختلفــة مثــل المبيعـــات، الع

يـراد نـاتج عـن أنـواع محـددة مـن !ويهدف هذا المعيـار إلـى وصـف المعالجـة المحاسـبية لكـل . االمتياز

 .(2117معايير المحاسبة الدولية ) العمليات واألحداث

ويعتـرف بـاإليراد . ومن المسائل الحيوية في المحاسبة عـن اإليـراد تحديـد توقيـت االعتـراف بـه

ا يكــون مـن المتوقــع أن تــؤول المنـافع االقتصــادية إلــى المنشـاة بشــرط إمكانيــة قيـاس تلــك المنــافع عنـدم

وهـــذا المعيـــار يحـــدد الظـــروف التـــي تتـــوافر فيهـــا تلـــك الشـــروط وبالتـــالي تحقـــق . بطريقـــة موثـــوق فيهـــا 

 .كما يقدم المعيار إرشادات عملية في كيفية تطبيق تلك الشروط . اإليراد
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 نطاق المعيار

بجـــب تطبيـــق هـــذا المعيـــار عنـــد المحاســـبة عـــن اإليـــرادات الناتجـــة مـــن العمليـــات واألحـــداث 

 :التالية

 .بيع السلع -

 تأدية الخدمات -

استعمال أطراف أخرى لموجودات المنشـأة ومـا ينـتج عنهـا مـن فوائـد إيـرادات مـن حقـوق االمتيـاز  -

 .وأرباح االسهم

امن عشـــر، تحقـــق اإليـــراد الـــذي ســـبق يحـــل هـــذا المعيـــار محـــل المعيـــار الـــدولي األصـــلي الثـــ

 .1112اعتماده في عام 

تشــتمل البضـــائع علــى الســـلع المنتجــة بمعرفـــة المنشـــأة بغــرض بيعهـــا والســلع المشـــتراة بقصـــد 

إعادة بيعها كالسلع المشتراة بمعرفة تاجر التجزئة أو األراضي أو الممتلكات األخرى التـي يحـتفظ بهـا 

 .بغرض إعادة البيع

. لخدمات عادة قيام المنشاة بأداء مهـام محـددة تعاقـديا خـالل فتـرة متفـق عليهـايتضمن تأدية ا

بعــض عقــود تأديــة الخــدمات قــد تكــون . وقــد تقــدم الخــدمات خــالل فتــرة واحــدة أو خــالل اكثــر مــن فتــرة

مثـــال علـــى ذلـــك عقـــود خـــدمات مـــديري المشـــروعات ( المقـــاوالت)ذات عالقـــة مباشـــرة بعقـــود التشـــييد 

وال يتناول هذا المعيار اإليراد الناتج عن مثل تلك العقود، حيـث يـتم معالجـة . عماريينوالمهندسين والم

 ."عقود المقاوالت"لي الحادي عشر تلك العقود كعقود مقاوالت ويطبق بشأنها المعيار المحاسبي الدو 
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في معظم األحوال يكون المقابل الذي تحصل عليه المنشأة في صورة نقدية أو نقدية معادلة و 

ومع ذلك فإنـه . يكون مقدار اإليراد هو مقدار النقدية أو النقدية المعادلة المستلمة أو القابلة لالستالمو 

إذا تم تأجيل استالم النقدية أو النقدية المعادلة فإن القيمة العادلة للمقابل تكون أقل من قيمته االسمية 

ئتمانـا دون فوائـد أو قـد تقبـل ورقـة قـبض على سبيل المثال ، فإن المنشأة قد تمنح المشتري ا. المحددة

فــي . تحمــل فوائــد بمعــدل يقــل عــن معــدل الفائــدة الســائد فــي الســوق كمقابــل أو ثمــن للبضــاعة المباعــة

مثـــل هـــذه الحـــاالت يـــتم تحديـــد القيمـــة العادلـــة علـــى أســـاس القيمـــة الحاليـــة للتـــدفقات النقديـــة المتوقعـــة 

 :معدل الفائدة المحتسب على أساس أي مما يلي ويتم تحديد . وباستخدام معدل محتسب للفائدة

 .معدل الفائدة السائد ألداة مماثلة لمصدر له نفس المستوى االئتماني  -أ 

معـــدل الخصـــم الـــذي يجعـــل القيمـــة االســـمية لـــألداة مســـاويا لســـعر البيـــع النقـــدي الجـــاري للســـلع  -ب 

 .والخدمات

و  21ويعالج الفـرق بـين القيمـة االسـمية والقيمـة العادلـة كـإيراد فوائـد يـتم المحاسـبة عنـه طبقـا للفقـرات 

: البيانـــات الماليـــة"وبمـــا يتفـــق مـــع مـــا جـــاء فـــي المعيـــار المحاســـبي الـــدولي التاســـع و الثالثـــون .  31

 ".االعتراف والقياس

ة فــي النــوع والقيمـة، فــإن هــذه فـي حالــة مبادلـة ســلع أو خــدمات بسـلع أو خــدمات أخــرى مماثلـ

ويحــدث هــذا عــادة فــي حالــة بعــض الســلع كــالبترول أو األلبــان . المبادلــة ال تمثــل عمليــة مولــدة لإليــراد

حيــث يتبــادل المــوردون المخــزون ألجــل الوفــاء بــبعض الطلبيــات فــي الوقــت المحــدد بمنــاطق جغرافيــة 

ول على سلع أو خدمات غير مماثلة فإن أما في حالة بيع سلع أو تأدية خدمات مقابل الحص. محددة

ويتم قياس اإليراد في هذه الحالة على أساس القيمة العادلة للسـلع . هذه العملية تعتبر مولدة لإليرادات
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وفـــي حالــة عـــدم . أو الخــدمات المســـتلمة مــع تعـــديلها بأيــة مبـــالغ نقديــة أو نقديـــة معادلــة يـــتم مبادلتهــا

ع أو الخــدمات بطريقــة موثــوق بهــا، فإنــه يجــب قيــاس اإليــراد علــى إمكانيــة تحديــد القيمــة العادلــة للســل

أساس القيمة العادلة للسلع والخدمات التي تتنازل عنها المنشاة مـع تعـديلها بأيـة مبـالغ نقديـة أو نقديـة 

 .معادلة يتم مبادلتها

 تحديد طبيعة العملية

ومـع ذلـك . ة علـى حـدةيتم عادة تطبيق معيار التحقـق الـوارد فـي هـذا المعيـار علـى كـل عمليـ

فإنه في بعض األحوال يكون من الضروري تطبيق معايير التحقق على األجزاء القابلة للتحديد بشـكل 

فمــثال عنــدما يتضــمن ســعر بيــع أحــد المنتجــات . منفصــل لعمليــة واحــدة وذلــك إلظهــار جــوهر العمليــة

القيمة على أن يتم االعتراف  قيمة محددة مقابل خدمات ما بعد البيع فإنه يجب تأجيل االعتراف بتلك

وبــالعكس فــإن معيــار التحقــق يمكــن أن ينطبــق علــى . بهــا خــالل الفتــرة التــي يــتم فيهــا تأديــة الخــدمات

عمليتين أو اكثر سويا عندما تكون تلك العمليات مرتبطـة بطريقـة بحيـث ال يمكـن فهـم األثـر التجـاري 

حـدى المنشـات ببيـع بضـاعة فـي نفـس الوقـت فمـثال قـد تقـوم إ. دون الرجوع إلى سلسلة العمليـات ككـل

الــذي تتعاقــد فيــه مــع المشــتري علــى إعــادة شــراء البضــاعة فــي وقــت الحــق ، وبالتــالي إبطــال األثــر 

المجمـع العربـي للمحاسـبين ) الحقيقي لعملية البيع ، لذا يتحـتم فـي هـذه الحالـة معالجـة العمليتـين سـويا

 (.2116، القانونيين

 بيع السلع 

 :راف باإليراد الناتج عن بيع السلع عند توافر كافة الشروط اآلتيةيتعين االعت

 .قيام المنشأة بتحويل معظم المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى المشتري. أ 
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أال تحــتفظ المنشــأة بــأي دور إداري بالطريقــة التــي عــادة مــا تتواجــد فــي حالــة الملكيــة، أو . ب 

 .ةأي رقابة فعلية على السلع المباع

 .إمكانية قياس مقدار اإليراد بطريقة موثوق بها. ج 

 .من ا لمتوقع حصول ا لمنشأة على المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية . د 

إمكانية قيـاس التكـاليف التـي ترتبـت نتيجـة للعمليـة آو سـوف تترتـب عليهـا بدرجـة موثـوق . ه 

 .بها

لملكيـــة إلـــى المشـــتري فحـــص ظـــروف تتطلـــب عمليـــة تحديـــد توقيـــت تحويـــل مخـــاطر وعوائـــد ا

وفــي معظــم الحــاالت يتوافــق توقيــت تحويــل مخــاطر ومنــافع الملكيــة مــع انتقــال الملكيــة إلــى . المعاملــة

إال أنه في حاالت أخرى قـد يختلـف توقيـت . وهذا ما يحدث غالبا في حاالت البيع بالتجزئة. المشتري

 .ة قانونا أو التنازل عن الحيازةتحويل منافع ومخاطر الملكية عن توقيت انتقال الملكي

في حالة احتفاظ المنشأة بجزء كبير من مخاطر الملكية فإن العملية ال تعد عملية بيع وال يتم 

ومن أمثلة المواقف التي قد يحتفظ فيها المشروع بمعظم مخاطر ومنافع الملكية ما . االعتراف باإليراد

 :يلي

غيــر مرضــي ال يــتم عــادة االلتــزام بــه فــي ظــروف الضــمان حالــة التــزام المشــروع بضــمان أي أداء  -أ 

 .العادية
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 .إذا كان استالم إيراد عملية بيع معينة متوقفا على قيام المشتري ببيع السلعة وتحقيـق إيـراد منهـا -ب 

حالــة شــحن البضــاعة مــع التــزام البــائع بعمليــات تركيــب وتجهيــز لــم تــتم بعــد بشــرط أن يمثــل ذلــك  -ج 

 .ويا من التعاقدااللتزام جزءا حي

في حالة ما إذا كان من حق المشتري إرجـاع البضـاعة المشـتراة ألي سـبب محـدد فـي عقـد البيـع،  -د 

ذا كانت المنشأة غير واثقة من احتماالت اإلرجاع  .وا 

في حالة احتفاظ المنشـاة بجـزء غيـر هـام مـن مخـاطر الملكيـة، فـإن العمليـة تعتبـر عمليـة بيـع 

فمثال قد يحتفظ البـائع بالملكيـة القانونيـة للبضـاعة المباعـة لسـبب وحيـد هـو . ويجب االعتراف باإليراد

ضمان تحصيل قيمة البضاعة المباعة، في مثل هذه الحالة إذا كانت المنشأة قد حولـت معظـم منـافع 

وكمثـــال آخـــر فـــإن . ومخــاطر الملكيـــة إلـــى المشـــتري فـــإن العمليـــة تعتبـــر عمليـــة بيـــع ويعتـــرف بـــاإليراد

تحــتفظ بجــزء غيــر هــام مــن مخــاطر الملكيــة فــي حالــة مبيعــات التجزئــة التــي يعــرض فيهــا  المنشــأة قــد

فـي مثـل هـذه الحـاالت يعتـرف . البائع رد قيمـة البضـاعة للعميـل فـي حالـة عـدم رضـائه عـن البضـاعة

باإليراد، في وقت البيع بشرط أن يكون البائع قادرا على تقدير المردودات المتوقعة بطريقة موثوق بها 

 .االعتراف بااللتزام عن تلك المردودات اعتمادا على الخبرة السابقة والعوامل األخرى المالئمةو 

يعتــــرف بــــاإليراد فقــــط إذا كــــان مــــن المتوقــــع أن تحصــــل المنشــــأة علــــى المنــــافع االقتصــــادية 

اء المرتبطة بالعملية، وفي بعض األحوال قد ال يكون ذلك ممكنا حتى يتم اسـتالم مقابـل البيـع أو انتهـ

فمـــثال قـــد يكـــون مـــن غيـــر المؤكـــد أن تســـمح إحـــدى الحكومـــات . حالـــة عـــدم التأكـــد المرتبطـــة بالعمليـــة

وعنــدما . األجنبيــة بتحويــل مقابــل البيــع للمنشــأة فــي حالــة قيــام المنشــأة ببيــع بضــاعة داخــل تلــك الدولــة

ومــع ذلــك ففــي . تســمح الحكومــة بعمليــة التحويــل فــإن حالــة عــدم التأكــد تنتهــي ويــتم االعتــراف بــاإليراد
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حالة وجود شكوك قوية في عدم إمكانية تحصيل بعض المبالغ التي اعترف بها كإيراد فعال، فإن تلك 

المبالغ المشكوك فـي تحصـيلها أو المبـالغ التـي ال أمـل فـي تحصـيلها يجـب االعتـراف بهـا كمصـروف 

 .وليس كتعديل لمقدار اإليراد األصلي

ت المتعلقـــة بــنفس العمليـــة أو أي حـــدث آخـــر فـــي آن يجــب االعتـــراف بـــاإليرادات والمصـــروفا

وعـادة مـا يمكـن قيـاس المصـروفات بمـا . واحد، ويطلق على ذلك عادة مقابلـة اإليـرادات بالمصـروفات

في ذلك تكاليف الضـمان والتكـاليف األخـرى التـي قـد تحـدث بعـد شـحن البضـاعة بطريقـة موثـوق فيهـا 

ومــع ذلــك فإنــه ال يجــب االعتــراف بــاإليراد إذا لــم يكــن . عنــدما تتــوافر الشــروط األخــرى لتحقــق اإليــراد

باإلمكان قياس المصروفات بطريقة موثوق فيها، وفي تلك الحاالت فإن أي مقابل يتم اسـتالمه نظيـر 

 .بيع السلعة يتم اعتباره أحد بنود المطلوبات 
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 ات السابقةالدراس: ثانياا  6-6

 الدراسات باللغة العربية 6-6-1

دور المحاسبة في اتخاذ القرارات االدارية في قطاع المقاوالت وفقا ( "6224), وسفي, جربوع . 1

 " .لمعايير المحاسبة الدولية

الدراسة الى بيان اهمية المحاسبة كأداة مساعدة في الرقابة على كفاءة التنفيذ باستخدام  هدفت هذه

 تصميم تم حيث، دراسة ميدانية من خاللعناصر الرقابة واستخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

 المساهمة تكاالشر على وزعت ،النظرية والدراسة السابقة الدراسات على باالعتماد استبانتين

( 41) الردود وبلغت ،استبانة( 64)عددها بلغ ،لغربيةا والضفة غزة قطاع من لك في العامة

 %(. 75) قدرها إرجاع بنسبة أي ل،للتحلي صالحة استبانة

نشاءات في المقاوالت القيمة االصلية واإليرادات انه ال بد ان تشمل عقود اإل اسة الىخلصت الدر 

وذلك . يرادات عنهاإن يكون هناك احتمال تحقق ألبات والحوافز بشرط المتعلقة بالتعديالت والمطا

ن كما تبين انه ال يمك. والخاص بعقود االنشاءات( 11)وفقا لما نص عليه معيار المحاسبة الدولي 

من الناحية  المحاسبية  تحديد نتيجة اعمال عقد معين بشكل مؤكد من خالل طريقة شهادة 

ولكنها غير مطابقة . حيث ان هذه الطريقة قد تتجاهل بعض االعمال المنجزة من العقد. المهندس

داد الميزانية عإوصت الدراسة بأنه يجب عند أوقد . ن وجهة نظر المهندس المشرفللمواصفات م

لى إدارة رشاد اإلا  داء الفعلي و يزانيات كأهداف نموذجية لقياس األن تكون تلك المأديرية مراعاة التق

شراك جميع المستويات في تحضير الميزانية حتى تكون مسؤولة في إوهذا يتطلب . داء المقبولاأل
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انية هداف الموضوعة في الميز ناسقة لحث الموظفين على تحقيق األالتنفيذ وحتى تكون خططها مت

 .التقديرية

دور المحاسبة في اتخاذ القرارات في شركات المقاوالت  كونها أبرزتالدراسة  هذه يمكن االستفادة من

 .وفق معايير المحاسبة الدولية في شركات المقاوالت في األردن 

لمعايير المحاسبية الدولية في يجابيات ومعوقات تطبيق اإ, ( 6225)وليد زكريا ", صيام . 6

 ".دراسة استكشافية آلراء القائمين على مهنة المحاسبة", ن رداأل 

ى وجود ـت إلـي دعـالتل المعايير المحاسبية والعوامل الدراسة إلى استعراض فكرة تدوي هذه هدفت

بة لاللتزام ـة المحاسـى مهنـالتعرف على درجة تأييد القائمين علكذلك و، معايير محاسبية دولية

القائمين على مهنة  ألراء دراسة استكشافيةتخدم الباحث واسفي األردن بتطبيق معايير المحاسبة 

ي ـالمحاسبة فل المهنيين العاملين في مجا األكاديميين ار عينة عشوائية منـم اختيـتو المحاسبة 

 .لمستردة وقابلة للتحلي نةاستبا 151ل واعتمدت الدراسة أو نةاستبا 211ع ـم توزيـاألردن وت

ة في األردن لما ـلاللتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولي كبيران هناك تأييدا أ الى الدراسة خصت

زام بتطبيق معايير ـن االلتـإلى أن هناك معوقات تحد مل توص كما، لهذا التطبيق من ايجابيات

ة والثقافية والحضارية ـصادية واالجتماعيـروف االقتـاختالف الظل المحاسبة الدولية في األردن مث

والتفاوت في ، وانين والتشريعاتـتالف القـلك اخكذو، سائدةـال كياتسلوـالمفاهيم وال والتفاوت في

 .ة المحاسبةـى مهنـراف علـدور الهيئات والجمعيات المهنية المناط بها اإلش

بية ـالعاملين في األقسام المحاس كفاءاتوأوصت الدراسة بضرورة تنمية مهارات وقدرات و

س ـي أسـلك إلى إعادة النظر فكذو، لتمكينهم من المنافسة العالميةت كاوالدوائر المالية في الشر
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مع معايير المحاسبة ل من قدرتهم على التعام كدمنح تراخيص مزاولة مهنة التدقيق بحيث يتم التأ

 .المتقدمةل منافس لمدققي الحسابات في الدول والتدقيق الدولية بشك

م بها افية ألراء القائمين على مهنة المحاسبة التي قاالدراسة االستكش هذه يمكن االستفاده من نتائج

 .يجابيات ومعوقات لاللتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في األردنوما توصل الية من إ، الباحث

اطار علمي لقياس أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لعقود ( 6222),حسني, عابدين. 3

 .لفلسطين  ت المقاوالتالمقاوالت على نتائج أعمال شركا

الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية لعقود المقاوالت في  هذهدفت ه

 .فلسطين واثر ذلك على نتائج األعمال لخدمة اإلدارة واألطراف المستفيدة

ث اشتملت اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للقوائم المالية لشركات المقاوالت الفلسطينية حي

 .على ستة وثالثون شركة مقاوالت كعينة للدراسة

خلصت الدراسة الى تدني نسبة التزام الشركات الفلسطينية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية او اية 

معايير أخرى عند اعداد القوائم المالية وان هناك معوقات تتعلق بالشركة نفسها واخرى تتعلق بالبيئة 

 .الشركةالتي تعمل بها هذه 

اوصت الدراسة بتشجيع الشركات الفلسطينية على تطبيق معايير المحاسبة الدولية وضرورة اصدار 

. قانون ملزم لجميع شركات المقاولة لمسك حسابات منتظمة تمهيدا لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

ألنها تتماشى مع  ؛يذعمال للمشاريع تحت التنفع نسبة االنجاز في قياس نتائج األواخيرا ضرورة اتبا

 .المحاسبة الدولية المتعارف عليهامباديء 
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يمكن االستفادة من هذه الدراسة كونها ركزت على نتائج أعمال شركات المقاوالت وما يواجهها من 

 .مشكالت في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

اإلفصاح المحاسبي دراسة تحليلية لمشاكل القياس و ",(6222) ,محمد نواف حمدان , عابد. 4

 "عن انخفاض قيمة األصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية دراسة تطبيقية 

هدفت الدراسة إلى  قياس القيمة العادلة لألصول الثابتة المنخفضة القيمة وأسباب التي تؤدى إلى 

بتة انخفاض هذه أصول والمعالجة المحاسبية لها و اإلفصاح عن القيمة العادلة لألصول الثا

 .المنخفضة القيمة في ضوء المعايير الدولية

قام الباحث بجمع البيانات باستخدام أسلوب قائمة حيث ، اعتمد الباحث على المنهج االستقرائي

كان ، ومهنيين ،21كان عددهم ، القوائم لمجتمع الدراسة من أكاديميين تم توجيه هذه و ستقصاءالا

 .عند توزيع القوائم عليهم ابالت الشخصية معهمإجراء بعض المقهذا و قد تم . 11عددهم 

 :المهمة كما يلي إلى العديد من النتائج ت هذه الدراسةتوصل

الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة األصل الثابت والشهرة المرتبطة باألصل الثابـت يـتم قياسها  .1

 .ومعالجتها على أساس معقول وثابت

ليها أصل ترجع إلى وجود حدث معين أدى إلى أن عملية االنخفاض الحاد التي يتعرض إ .2

 .حدوث هذا االنخفاض

 عند ثبوت حدوث انخفاض حاد في قيمة أصل الثابت يتم إجراء اختبارات االسترداد على  .3

 .األصول المنخفضة القيمة وذلك بمقارنة قيمتها الدفترية مع القيمة االستردادية لألصل     
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السوقية  ألصول الثابتة المنخفضة القيمـة بنـاء علـى قيمتهـايتم إعادة تقييم األصل أو مجموعة ا .4

 .العادلة

يمكن االستفادة من نتائج الدراسة التحليلية التي قام بها الباحث وما توصل اليه من نتائج 

ولما لها من أثر كبير في قطاع ، ص بإنخفاض قيمة األصول الثابتةتوتوصيات فيما يخ

 .المقاوالت

ولية لداللمعايير االستجابة المحاسبي المالي بين ام ظالن" ,(6211) ,رفيق , يوسفي . 5

 " .قبيطالت طلباتومت

الدراسة إلى قياس مدى توافق النظام المحاسبي المالي الجديد مع معايير المحاسبة الدولية   هذه هدفت

ما والتوحد كاختالف االنظمة المحاسبية واالسباب إلى ادت إلى ضرورة التوافق از رإبفي الجزائر و 

 .المؤسسات لكي تكون قادرة على تطبيق هذا النظام تبذلها سلطت الضوء على الجهود التي

عند دراسة مدى االلتزام بالمعايير  والمنهج االستقرائي على المنهج التحليلي المقارن الباحث اعتمد

 لإلستبيان بالنسبة ف، ونيةالعادية وااللكتر  استخدم الباحث أداة االستبانة ،ومتطلبات التطبيق الدولية

 .استبانة لممارسي مهنة المحاسبة 251 ام الباحث بتوزيعق العادي

 :صل الباحث إلى العديد من النتائج  على النحو االتي تو 

 .يعتبر النظام المحاسبي المالي نتاج لعملية اصالح فرضتها التحوالت االقتصادية   .1

 .ر بمعايير المحاسبة الدولية التزام النظام المحاسبي المالي إلى حد كبي  .2

 .صعوبة التخلي عن الممارسات التي كانت سائدة وفق المخطط المحاسبي الوطني   .3

 .ضرورة تكثيف برامج التكوين لتأهيل المحاسب   .4
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 .ضعف استعداد معظم المؤسسات االقتصادية لتطبيق النظام المحاسبي المالي   .5

ى توافق النظام المحاسبي مع المعايير المحاسبية من هذه الدراسة في معرفة مد يمكن االستفاده

 .في األردن المقاوالت العاملة على شركاتتبعات  وما له منالدولية 

 و البيئة األردنيةمعايير المحاسبية الدولية ( 6223)  ,طالل, والججاوي, عبدالناصر, نور -2

 .متطلبات التوافق والتطبيق

وكذلك ، مع المعايير المحاسبية الدوليةى توافق البيئة األردنية هدفت هذه الدراسة إلى إبراز معرفة مد

إلى بيان دور المؤسسات التعليمية والشركات ومكاتب التدقيق في مدى تطبيق المعايير المحاسبية 

 .الدولية في األردن

في  واستخدم الباحث المنهج الوصفي اإلستقرائي التحليلي باإلعتماد على الدراسات السابقة المتوفرة

أما الجانب التطبيقي نفذ من خالل عمل إستبانتين وتم إختيار عينة عشوائية من ، الكتب والدوريات

ومن الحاسبين والمدققين العاملين في الشركات والبنوك وعدد ، أساتذة ثسم المحاسبة في الجامعات

 . ستبانة صالحةإ 61إستبانة أستعيد منها  111وتم توزيع ما يزيد على ،من أصحاب مكاتب التدقيق

ان توافق وتطبيق البيئة الوطنية مع البيئة الدولية في مجال المعايير المحاسبية خلصت الدراسة الى 

ت إليه نتائج سلبية في البيئات الوطنية التي لم تصل بعد إلى ما وصل اتترتب عليه صعوباتيواجه 

تطلب ية الدولية في البيئة األردنية تطبيق المعايير المحاسبي  نوذلك أل ؛البيئات الدولية المتقدمة

 .مقومات ينبغي توافرها

عداد البيئة المحلية في جانبأوصت الدراسة إلى  من جامعات ومدارس وغيرها  ها األكاديمييتهيئة وا 

وأما من ، ملية للمعايير المحاسبية الدوليةألعداد طلبة وخريجين يتمكنوا من مواكبة التطبيقات الع
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هو ما ينبغي على  والبيئة المحلية بالبيئة الدولية تحقيق الهدف باندماج  علىعمل ال ،الجانب العملي

الجمعيات المهنية والمؤسسات المهتمة بالمهنة المحاسبية ومكاتب التدقيق وتنظيم الحسابات من جهة 

ها والشركات والمؤسسات وغيرها أن تقوم به من أجل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يرتبط ب

 .بشكل سليم وكفوء

ل مدى توافق البيئة األردنية مع يحلتو  اشنقب اإلستفادة من هذه الدراسة كونها تخصصتيمكن 

جوانب التوافق من حيث التأهيل في  بيانو ة والتطبيق ئالمعايير المحاسبية الدولية من حيث التهي

التدقيق وغيرها من  الجامعات والمؤسسات العلمية وجوانب التطبيق من قبل الشركات ومكاتب

 .الحكومية والخاصة في األردن الجهات
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 باللغة االنجليزيةالدراسات  6-6-6

1. M. Dobler and S. Hettich (2006), Rethinking Revenue Recognition: 

Critical perspectives on the IASB's current proposals. 

 

وذلك لتجاوز   FASBو   IASBت المقدمه من هدفت هذه الدراسة الى عرض نقدي للمقترحا

 .يرادعتراف باإلوتطوير طريقة قياسية لال التغيرات في المعايير المطبقه حالياً 

أو ، القيمة العادلة : يراد هما عتراف باإلعتمدت على طريقتين مختلفتين لالإن المقترحات المقدمه إ

 .يرادعتراف باإلعتبارية لألرباح واالالقيمة اإل

وخلصت الى أن هناك تناقض بين  .ستقرائي في فهم وتحليل األدلة الواقعيةعت الدراسة المنهج االتبإ

 :المقدمة  مع النقاط التالية المقترحات 

 التخصيص الكلي للمعلومات 1-

 أهداف التقارير المالية  2-

ر من تلك التي يراد أكبر بكثيعتراف باإلنتظام المالي والمستقبلي للتقارير المالية لإلاإل3-  

ضلت مبدا المالئمة فكما خلصت الى أن المقترحات المقدمة ، عتبارية اتبعت طريقة القيمة اإل

  .دارة األرباحا  ستثمار و رة في اإلرتفاع النفقات المقدإلى إعلى الموثوقية وهذا أدى 

ات وبما عادة دراسة المقترحات وتعديلها حتى تتخلص من هذه العيوب والتناقضإأوصت الدراسة ب

 .يكون موائما لقوانين االتحاد األوروبي

ستقرائية التي أتبعت فيه أفضت إلى وجوب تعديل ة من هذه الدراسة أن المنهجية االستفاديمكن اال

وذلك مهم بالنسبة إلى دراستنا لتطبيقها على   FASBو   IASBالمقترحات المقدمة من المجلسين 

 .قطاع المقاوالت األردني
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2. R. Dylag and M. Kucharczyk (2011), Recognition revenue from the 

construction of real estate in financial statements of developers in 

Poland.  

على " عقود المقاوالت في الشركات العقارية" 15هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر تفسير معيار رقم 

يراد والكلف المرافقه لتنفيذ عتراف باإلن حيث تطبيق مبدأ اإلالتقارير المالية لشركات المقاوالت م

 .نشاءات عقود اإل

شركة مقاوالت مختلفة من  19تباع المنهج التحليلي للسياسات المحاسبية المتبعة في إقام الباحثان ب

في السياسات المحاسبية لمبدأ  11أو معيار رقم  18حيث أن هذه الشركات تتبع المعيار رقم 

عينة )رتكزت الدراسة على مقارنة السياسة المحاسبية المطبقة في الشركات ا  و ، يراداف باإلعتر اإل

 .يراد عترافها باإلا  ية لهذه الشركات و لالتقارير الماعلى   15من حيث أثر تفسير معيار رقم( اسةالدر 

لسياسات أثر على ا 15خلصت الدراسة التحليلية للتقارير المالية المؤقتة أن تقسير معيار رقم 

المحاسبية يكون من عينة الدراسة لذلك فان األثر الرئيسي لتنفيذ السياسة  %30المحاسبية لما يقارب 

 .نتهاء من مدة العقد ال بعد اإلإنتاج والتي ال يمكن تحديدها يراد المبيعات وكلف اإلإعلى 

 :أفضت الدراسة الى التوصيات التالية 

 .لى الزبونإو الخدمة أ ةتهاء من العقد وتسليم البضاعنيراد فور االعتراف باإليجب اإل 1-

عداد تقاريرها المالية وخصوصا كل التفاصيل إعلى كل شركات المقاوالت توضيح كيفية  2-

ستخدمتها في االبيانات والفرضيات التي ، بما في ذلك الطرق المتبعة عتراف باإليراد االالمتعلقة 

  .مد الطويلألتسعير مستقرة على ا نشاء طريقةإن من رباح حتى تتمكلتزامات واألتقييم اال
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الخاص بعقود المقاوالت في  15من هذه الدراسة أنها تخصصت بتفسير معيار رقم  يستفاد

عتراف ن اإلعتبار من حيث تطبيق مبدأ االالشركات العقارية وهذا يظفي بعدا أخر يمكن أخذه بعي

 .اءات في الشركات األردنيةباإليراد والكلف المرافقة لتنفيذ عقود اإلنش

 

3. KPMG IFRG Ltd (2011), New on the Horizon: Revenue recognition 

for building and construction. 

وذلك لتنظيم  FASBو  IASBلى توضيح المقترحات المقدمة من قبل إهدفت هذه الدراسة 

 :احيتين وتعديل المعايير المنظمة لعقود المقاوالت بخصوص التعديالت من ن

لى عقود منفصلة ومقاييس أداء مختلفة وهذا يحتاج الى جهود إنشائي تفصيل العقد اإل :أوالا 

 .جل المتابعة والتدقيق أضافيه من إستثمارات ا  و 

ال بعد انتهاء العقد وتسليم المنتج إعتراف بها يراد واألرباح على عقود المقاوالت ال يتم االن اإلإ :ثانياا 

 .يؤثر على تذبذب الدخل في هذه الشركات  لى المستهلك مماإ

نها أخذت بعين االعتبار المخاوف إلتعديالت الجديدة وتفصيلها بحيث لى توضيح اإخلصت الدراسة 

وضح بشكل كبير  FASBو  IASBن المجلس المكون من إلتي أبدتها شركات المقاوالت حيث ا

نجاز مما يقلل من التذبذب في وقت اإليراد مع األخذ بعين االعتبار عامل عتراف باإلخاصة باال

 .يراد تقديرات اإل

يراد مما يوائم ما عتراف باإلمن خمس خطوات لتحقيق االعتماد نموذج اوأوصت الدراسة ب

 :ورد في التعديل الجديد للمعيار المحاسبي المتبع كما يلي 

 .تعريف العقد وتفنيد بنوده مع الزبون 1- 
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 .نجاز وذكرها بالتفصيل بالعقد إلتحديد الخطوات المرحلية ل 2- 

 .تحديد تسعيرة انجاز كل مرحلة من العقد  3-

 .نتهاء من كل مرحلة في العقد تحديد زمان اإل 4-

 .نتهاء من كل مرحلة بطريقة مرضية للزبونيراد عندما يتم االعتراف باإلاال 5-

وتقديم ، شركات المقاوالتعتراف باإليراد في الدراسة هو تركيزها على مبدأ اال يستفاد من هذه

خاص بشركات المقاوالت مما يجعله مهما في دراستنا لتطبيقها على لنموذج الخمس خطوات ا

 .البيئة األردنية
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4. Earnst and Young (2011) , Revised revenue recognition proposals – 

implications for the real estate and construction 

 FASB و IASB لى تحليل المقترح المعدل المقترح المقدم من قبلهدفت هذه الدراسة ا

ويتوقع بدء العمل به  2011قبل إن المقترح المعدل الجديد طرح في نهاية عام  والذي تم ذكره من 

 .2115في بداية 

أن المقترح المعدل الجديد متناسق مع مقترح الخمس خطوات المقدم  أوجد الباحثون من حيث المبد

عتراف باإليراد عندما يتم التسليم إلى ئيس خاصة فيما يخص تطبيق مبدأ االة المبدأ الر من ناحي

بما يتوائم مع  االنف الذكر لكن المجلسين عملوا تغيرات على مقترح الخمس خطوات، المستهلك

 .شركات المقاوالت والعقارات

مبدأ اإلعتراف باإليراد عندما وهي تطبيق وأفضت النتائج إلى أن المجلسين قاموا بإتباع فترة محددة 

ولكن مع بعض التعديالت التي تسمح بمرونة أكثر لشركات المقاوالت كأن يسمح ، يتم إنجاز العقد

وتغير حسابات ما  لها على سبيل المثال الجمع بين عقدين أو أكثر أو أن تدخل في خدمات مختلفة

 .ولكن ضمن شروط معينة قبل العقد

المعدل قد ساهم بالفعل باإلجابة عن العديد من التساؤالت لدى ن المقترح خلصت هذه الدراسة إلى أ

أوصت الدراسة إلى أخذ و  .صانعي القرار في قطاع المقاوالت على الرغم من وجود بعض الشكوك

 .رأي قطاع المقاوالت قبل إعتمادها هذه النسخة المعدلة

 FASB  و IASB من مجلسين يستفاد من هذه الدراسة ألنها تعنى بتطبيق مقترحات جديدة

الجديدة  لذلك فهم هذه التعديالت والمعايير، وذلك لمعالجة المشكالت المحاسبية في قطاع المقاوالت

 .نعكاساتها على قطاع المقاوالت األردني سيساهم في تحسين نتائج هذه الدراسةودراسة مدى ا
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 هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز  6-6-3

حاسبية في شركات لدراسات السابقة ومساعدة لتطوير األنظمة الملمكملة أنها جاءت 

 .لتصبح قادرة على العمل المحاسبي في إطار معايير المحاسبة الدولية، ردنالمقاوالت في األ

فقد ركزت الدراسة على واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في شركات المقاوالت األردنية 

 .ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتطبيق الكامل ، ذلك والمشاكل التي تحول دون

عتراف باإليراد وتعددت كذلك الدراسات التي تعددت الدراسات التي بحثت في موضوع اال

في قياس  من جهة أخرى فإن الدراسات التي تخصصت لية،مابحثت في موضوع مصداقية القوائم ال

 كانت في البيئة األردنية عتراف باإليرادتطبيق مبدأ االثر المشكالت المحاسبية على قدرة الشركة في أ

 .محدودة جدا

المشكالت المحاسبية هما تكون هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تربط بعدين مهمين  قد

 .اإليراد  عترافاال مبدأو 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث 

 

 منهجية الدراسة 

 مجتمع وعينة الدراسة 

  جمع البياناتمصادر 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  
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 الفصل الثالث

جراءات الدراسة  طريقة وا 

  :منهجية الدراسة 3-1

لدراسة التي تحليل نتائج ا والبيانات  في عرض التحليلي تباع المنهج الوصفياالباحث بقام 

على المشكالت  وأثره يرادعتراف باإلمعيار اال إلى معرفة مدى التزام الشركات بتطبيق تهدف

 .المحاسبية في شركات المقاوالت األردنية 

 :وحدة معاينة الدراسةو عينة  مجتمع 3-6

، شركة( 111)تكون مجتمع الدراسة من شركات المقاوالت العاملة في األردن والبالغ عددها 

مساعد مدير مالي من مدير مالي و ك الشركات دارات المالية لتلاإلعلى  تركز ف أما وحدة المعاينة

 .أخرىتخصصات و . ورئيس قسم مالي، ومحاسب

 أداة الدراسة 3-3

الجزء األول تعلق : جزئين رئيسيين  شملتستند الباحث في دراسته على تصميم استبانة ا

على تم بناءها  وأما الجزء الثاني سوف خصص ألسئلة ،غرافية لعينة الدراسةو الديم لخصائصبا

 .حصائيًا فيما بعد لفحص فرضيات الدراسةإوذلك لتحليلها  ،مقياسي ليكارت الخماسي

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة  3-4

محكمين أسماء (  3م ملحق رق)، تم إرسال أداة الدراسة إلى عدد من المحكميين المختصيين

 .ستبان حسب األراء المقترحة من قبلهم وتم تعديل اال، االستبانة
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 Reliability صدق وثبات أداة الدراسة 3-5

على أسئلة االستبانة وذلك  (Cronbach, 1951) كرونباخ ألفامعادلة  تخدامساالباحث بقام    

 .لقياس درجة الترابط بين بنودها 

%( 1771)ختبار، حيث كانت قيمة كرونباخ ألفا لألداة ككل نتائج اال(  0)الجدول رقم يبين و 

 .zikmund et al,2010))نسانية، والتي تعتبر مقبولة في البحوث والدراسات اإل

 :هذا وتنص المعادلة على ما يلي 

 


















2

2

1
1

i

i

s

s

k

k
 

 :حيث

(k )≡ ختبارمفردات اال أنه عدد ىعل 

(k-1 )≡ 1 –ختبار عدد مفردات اال 

( is2

 ختباراين درجات كل مفردة من مفردات االتب ≡( 

(2

is  ختبارين الكلي لمجموع مفردات االالتبا ≡  )
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 (1)جدول رقم 
 (Cronbach’s Alpha)نتائج اختبار معامل كرونباخ ألفا 

ألفا  (α) قيمة عدد الفقرات  المتغيرات 

% 

 %1771 11 اإليرادات 11عقود المقاوالت اإلنشاء ومعيار  11معيار 

 %1172 5 مشكلة تذبذب الدخل

 %1271 7 مشكلة االحتساب الضريبي

 %7272 7 مشكلة القياس المحاسبي

 %1771 21 المتغيرات ككل

  

 مصادر جمع البيانات 3-2

 :كما يليعتمدت الدراسة في جمع البيانات على المصادر األولية والثانوية ا 

 البيانات الثانوية: أوال

ات تمثلت المصادر الثانوية في الكتب والمجالت العلمية المتخصصة  والقوانيين والتشريع

 .المالية المرتبطة بموضوع الدراسة 
 

 البيانات األولية: ثانياا  

بتصميمها  الباحث وقام( ستبانةا)قياس  البيانات األولية من خالل أداة علىتم الحصول 

 .لى الدراسات السابقة ذات العالقةعتماد عختصاص واالستشارة اصحاب االاإلى  ستناداً ا
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 أساليب تحليل البيانات 3-7

في عملية التحليل ( SPSS)جتماعية اال علوملل ةاإلحصائي حزمةعلى ال عتماداالم لقد ت

 :ستخدام الوسائل اإلحصائية التاليةاختبار الفرضيات و او 

 .لدراسة العالقة بين المتغير المستقل والتابع نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واال-1

 .بيعي لإلختباراتمن التوزيع الط للتأكد "مربع كاي "ختبار ا-2

 .ختبار الفرضيات ال(  simple regulation) نحدار البسيط اال -3
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 الفصل الرابع

 (التحليل اإلحصائي ) نتائج الدراسة 

 مقدمة 

 تحليل المعلومات الديموغرافية 

 تحليل أسئلة الدراسة 

 ختبار فرضيات الدراسةا 
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 الفصل الرابع

 يالتحليل االحصائ

 :مقدمة 4-1

تكـــــون مجتمـــــع الدراســـــة فـــــي عينـــــة عشـــــوائية منتظمـــــة مـــــن شـــــركات المقـــــاوالت العاملـــــة فـــــي األردن 

ــــــالغ عــــــددها  ــــــم ا( 111)والب ــــــة مــــــن شــــــركة وت ــــــار عينــــــة عشــــــوائية منتظمــــــة مكون شــــــركة ( 51)ختي

ــــــم ) مقــــــاوالت ــــــة المكونــــــة مــــــن و ( 2ملحــــــق رق ــــــى وحــــــدة المعاين ( 241)تــــــم توزيــــــع األســــــتبانات عل

منهـــــا ( 111)ســـــتبانة فقـــــط لعـــــدم إســـــتجابة كافـــــة المجيبـــــين، وكانـــــت ا( 215)ســـــترداد ا تـــــم و فـــــردًا،

 %( .12)حصائي أي ما نسبته صالحة للتحليل اإل

 الدراسة ينةع خصائص 4-6

 التكـــــرارات باســــتخراج الباحـــــث قــــام فقـــــد الدراســــة، لعينــــة الديموغرافيـــــة بالخصــــائص يتعلـــــق فيمــــا أمــــا

  :اآلتية الجداول في النتائج تلخيص وتم العينة أفراد خصائص لوصف المئوية والنسب

  المؤهل العلمي4-6-1

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:  (6)جدول رقم 
 %النسبة  التكرار المؤهل العلمي
 %175 3 دبلوم فأقل
 %1771 174 بكالوريوس
 %1176 21 ماجستير
 - - دكتوراة
 %111 198 المجموع
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 حسب الدراسة عينة أفراد توزيعل و الذي يمثل التكرارات و النسب المؤية( 2)م من خالل الجدول رق

بينما حاملي شهادة %( 175)نسبة الحاصلين على دبلوم فأقل  أننالحظ  التعليمي، المؤهل متغير

فكانوا من حملة درجة الماجستير وذلك من عينة %( 1176) نسبته ما وأن ،%(1771) البكالوريوس

، يعني بأن العينة المبحوثة يتوقع أن يكون لديها المعرفة المطلوبه عن موضوع الدراسة مما. الدراسة

وهذا يعني قدرة هذه العينة على ، حيث تبين أن غالبية أفراد العينة من حملة البكالوريس والماجستير

فيما  تطبيق معايير المحاسبة الدولية في شركاتهم مما يتطلب تدريب وتطوير المهارات المحاسبية

 .يخص معايير المحاسبة الدولية لديهم

  التخصص االكاديمي4-6-6

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي : (3)جدول رقم 
 %النسبة التكرار التخصص 

 %6376 126 محاسبة
%2474 15 ادارة اعمال  
 %475 9 اقتصاد 
 %775 48 اخرى
 %111 198 المجموع

 

 حســــــب الدراســـــة عينــــــة أفـــــراد توزيــــــعل رات و النســــــب المؤيـــــةالتكـــــرا( 3)يبـــــين الجـــــدول رقــــــم 

حيـــــث نالحـــــظ أن أكثـــــر مـــــن نصـــــف العينـــــة المبحوثـــــة كـــــانوا ممـــــن  ،التخصـــــص االكـــــاديمي متغيـــــر

ممـــــا يعنـــــي بـــــأن أكثـــــر مـــــن نصـــــف العينـــــة  ،%(6376) تخصصـــــهم محاســـــبة حيـــــث بلغـــــت نســـــبتهم

معيـــــــار اإلعتـــــــراف فهـــــــم المبحوثـــــــه يتوقـــــــع أن يكـــــــون لـــــــديهم اإلطـــــــار المفـــــــاهيمي النظـــــــري الـــــــالزم ل
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تخصصــــــهم ادارة اعمــــــال، والنســــــبة  كــــــان الدراســــــة عينــــــة مــــــن%( 2474) نســــــبته مــــــا وأن ،بــــــاإليراد

ـــــذين تخصصـــــهم اقتصـــــاد ومـــــا نســـــبته %( 475) ـــــت لل ـــــة الدراســـــة كـــــان %( 775)كان مـــــن افـــــراد عين

  .لهم تخصصات اخرى

 الخبرة العملية 4-6-3

 العملية توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة:  (4)جدول رقم 
 %النسبة  التكرار بالسنوات/ الخبرة

 %1677 33 سنوات 5أقل من 

 %5475 108 (12أقل من  – 5)

 %1271 24 (16أقل من  – 12)

(16- 15) 18 171% 

 %776 15 سنة 15أكثر من 

 %111 198 المجموع

 

ســــــب ح الدراســـــة عينــــــة أفـــــراد توزيــــــعالتكـــــرارات و النســــــب المؤيـــــة ل( 4)يبـــــين الجـــــدول رقــــــم 

أقـــــل  الخبـــــرات أصـــــحاب مـــــن هـــــم%( 1677) نســـــبته مـــــا أن حيـــــث نالحـــــظ الخبـــــرة، ســـــنواتمتغيـــــر 

أقــــــل  – 5) تهماخبــــــر  ســــــنوات عــــــدد تتــــــراوح ممــــــن هــــــم %(5475) نســــــبته مــــــا وأن ،ســــــنوات 5مــــــن 

 ســـــنوات عـــــدد كانـــــت الدراســـــة عينـــــة أفـــــراد مـــــن%( 1271) أننالحـــــظ ايضـــــا  و ســـــنوات، (11مـــــن 

ســــــنة و ( 15-12)كانــــــت نســــــبة الــــــذين خبــــــراتهم %( 171)ســــــنة، و  (12أقــــــل مــــــن -11) خبــــــرتهم

ــــــر مــــــن %( 776) ــــــديهم ، ســــــنة 15الصــــــحاب الخبــــــرات أكث ــــــين أن معظــــــم أفــــــراد العينــــــة ل حيــــــث تب

مــــــن أفــــــراد العينــــــة لــــــديهم اكثــــــر مــــــن خمــــــس %( 5475)خبــــــرة جيــــــدة فــــــي مجــــــال المقــــــاوالت فكــــــان 
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العينـــــة  غالبيـــــةن ممـــــا يعنـــــي بـــــأ ســـــنوات فـــــي العمـــــل المحاســـــبي فيمـــــا يخـــــتص بمحاســـــبة المقـــــاوالت

ـــــه عـــــن موضـــــوع  ـــــة المطلوب ـــــة الفني ـــــديها المعرف ـــــة يتوقـــــع أن يكـــــون ل وهـــــذا يعطـــــي  ،الدراســـــةالمبحوث

ــــديهم وفــــق  ــــر لمــــوظفي القســــم المــــالي فــــي هــــذه الشــــركات بتطــــوير األنظمــــة المحاســــبية ل فرصــــة أكب

 .معايير المحاسبة الدولية وفيما يخدم مصلحة العمل بالشركة

 المسمى الوظيفي 4-6-4

 الوظيفي المسمىتوزيع عينة الدراسة حسب :  (5)ول رقم جد
 %النسبة التكرار المسمى الوظيفي

 %671 12 مدير مالي

 %171 18 مساعد مدير مالي

 %2773 54 رئيس قسم مالي

 %5775 114 محاسب

 --  أخرى

 %111 198 المجموع

 

 ىالمسم متغير حسب الدراسة ينةع أفراد توزيعالتكرارات و النسب المؤية ل( 5)دول رقم يبين الج

%( 171) و ،%(671) بلغت نسبة الذين مسماهم الوظيفي مدير مالي أن حيث نالحظ الوظيفي،

%(. 2773)كانت نسبة من مسماهم الوظيفي مساعد مدير مالي، بينما كانت نسبة رئيس قسم مالي 

 .من عينة الدراسة%( 5775)أما من كانوا محاسبين فكانت نسبتهم 

مما يساعد على ، حظ أن معظم الشركات عينة الدراسة لديها أكثر نسبة هي من المحاسبينويال

.استيعاب التطورات ألي نظام مالي جديد يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية
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 :تحليل أسئلة الدراسة  4-3

  : مقدمة 4-3-1

ه هو إيجاد دف منستبانة يتطلب القيام بتحليل إحصائي الهإن الخروج بنتائج من خالل اال

 .ستبانة والشركات المستهدفةعالقات مفهومة بين اال

وهو  SPSS لتحقيق هذا وجد أن أفضل الطرق للتعبير عن هذه العالقة هو إجراء تحليل إحصائي 

 .جتماعية ا على صعيد العلوم اإلنسانية واالمن التحاليل الموثوق به

 :درجة األهمية  4-3-6

حسابي واالنحراف المعياري كعاملين رئيسيين في استخراج النتائج لقد تم استخدام الوسط ال

 .التي أفضت إليها هذه الدراسة

ة بالمتغيرات المستقلة ستبانة المتعلقية النسبية لكل فقرة من فقرات االالقيم واألهم من خالل

 (.6)رقم  تم وضع وزن نسبي لتحديد األهمية كما هو موضح في الجدولوالتابعة 
 (2)قم الجدول ر 

 مقياس تحديد االهمية النسبية للوسط الحسابي

 مستوى االهمية الوسط الحسابي
 معدومة 2أقل من 

 ضعيفة 3أقل من  -2
 متوسطة 3775أقل من  -3

 عالية 475أقل من  -3775
 عالية جدا 475-5

 .عتمادها في أسئلة الدراسة األهمية النسبية التي تم ا( 5)قم يظهر الجدول ر 
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عقود اإلنشاءات (  11) درجة اإللتزام بتطبيق بنود معيار المحاسبة الدولي رقم : أوال 4-3-3

 .اإليراد (  11) ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ــــم ــــاس ت ــــر هــــذا قي ــــم الجــــدول ويتضــــمن فقــــرات،( 11) خــــالل مــــن المتغي ــــائج( 7) رق  كــــال نت

 .ةومستوى االهمي للوصف المعياري واالنحراف الحسابي وسطال من

 (7) رقم الجدول
عقود  11معيار  الستجابات افراد عينة الدراسة حول المعيارية واإلنحرافات الحسابية المتوسطات

 اإليرادات 11المقاوالت اإلنشاء ومعيار 
مستوى 
 األهمية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
 1 سنوات التي أنجز بهايتم توزيع إجراءات العقد في ال 3.75 0.50 عالي
 6 وفقًا لمبدأ المقابلة خالل مدة إنجاز العقد لتكاليفيتم احتساب ا 3.19   0.58 متوسط

 متوسط
يـتم تخصـيص اإليـرادات والتكـاليف بــين فتـرات العمـل حسـب نســبة  3.04 0.74

 العمل المنجز
3 

 متوسط
عقــــود يــــتم تقســــيم العقــــود إلــــى نــــوعين عقــــود ذات ســــعر مقطــــوع و  3.25 0.61

 بالتكلفة الزائدة مضافًا إليها سنة
4 

يـــتم تحديـــد إجـــراءات ومصـــروفات العقـــد عـــن الفتـــرة المنـــوي اتمـــام  3.71 0.80 عالي
 النشاط المتعلق بالعقد

5 

 2 موضوعيةحساب تكلفة العقد بطريقة  يتم 3.83   0.55 عالي
 7 يتم حساب األصول الثابتة في العقد بطريقة قانونية 3.76 0.93 عالي

 متوسط
بنــاءًا علــى  احتســاب التكــاليف يمكــن الحكــم علــى مــدى اســتمرارية  3.43 0.99

 العقد في التنفيذ
1 

 9 يتم تضمين األنشطة العادية ضمن احتساب التكاليف الكلية للعقد 3.62 0.89 متوسط
 12 يتم احتساب اإليرادات في قائمة الدخل ضمن بنود واصحة 3.85 0.81 عالي
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري العام 3.58 0.68 متوسط
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عقود المقاوالت اإلنشاء  11ان المتوسط الحسابي العام لمعيار ( 7)يبين الجدول رقم 

بأهمية نسبية متوسطة و انحراف معياري ( 3751)المالي مساٍو إلى  اإليرادات 11ومعيار 

و نالحظ من خالل . ابي منخفضهمما يشير إلى ان تشتت القيم حول الوسط الحس( 176151)

بالمرتبة  "يتم احتساب اإليرادات في قائمة الدخل ضمن بنود واصحة"الجدول أنه قد جاءت الفقرة  

، فيما جاءت (171114)وانحراف معياري ( 3715)األولى بأهمية نسبية عالية وبمتوسط حسابي 

انية بأهمية نسبية عالية وبمتوسط حسابي بالمرتبة الث" يتم حساب تكلفة العقد بطريقة قانونية"الفقرة 

يتم حساب األصول الثابتة في العقد "،  بينما جاءت الفقرة (175573)وانحراف معياري ( 3713)

وانحراف معياري ( 3776)بالمرتبة الثالثة وبأهمية نسبية عالية وبمتوسط حسابي  " بطريقة قانونية

فقد " وفقًا لمبدأ المقابلة ب اكتتاب خالل مدة إنجاز العقديتم احتسا"أما الفقرة المتعلقة بـ (. 171313)

و انحراف ( 3711)جاءت بالمرتبة االخيرة وبأهمية نسبية متوسطة، حيث بلغ متوسطها الحسابي 

  (.175711)معياري 

  مشكلة تذبذب الدخل: ثانيا 4-3-4

 من كال نتائج( 1) رقم الجدول ويتضمن فقرات،( 5) خالل من المتغير هذا قياس تم

 .للتقييم النسبية واألهمية للوصف المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
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 (8) رقم الجدول
 تذبذب الدخل مشكلة الستجابات افراد عينة الدراسة حول المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية

 مستوى
 يةاألهم

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  
رقم  الفقرة الحسابي

 الفقرة
 1 عدم استقرار المنفعة الناتجة عن رأس المال العامل 4.14 0.78 عالي
 2 عدم دراسة انحرافات األرباح 4.08 0.77 عالي
 3 التوجه نحو تسهيل الدخل نحو إرضاء اإلدارة 4.00 0.80 عالي
 4 عدم استقرار نمو الدخل في الشركة 4.16 0.81 عالي
 5 كاسبتقليل خطوات حفظ الم 4.02 0.79 عالي
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري العام 4.08 0.42 عالي

ان المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري العام للفقرات التي تقيس مشكلة ( 1)يبين الجدول رقم 

، وهذا يعني بأن االهمية النسبية لهذا المتغير تعتبر عالية، كما ( 4711)تذبذب الدخل مساٍو إلى 

. إلى ان تشتت القيم حول الوسط الحسابي منخفضه( 174251)راف المعياري العام يشير اإلنح

بالمرتبة األولى " عدم استقرار نمو الدخل في الشركة"ونالحظ من خالل الجدول أنه جاءت الفقرة 

عدم "، فيما جاءت الفقرة (171171)وانحراف معياري ( 4716)بأهمية نسبية عالية وبمتوسط حسابي 

بالمرتبة الثانية بأهمية نسبية عالية و بمتوسط حسابي " لمنفعة الناتجة عن رأس المال العاملاستقرار ا

بالمرتبة الثالثة " عدم دراسة انحرافات األرباح"، وجاءت الفقرة (177127)وانحراف معياري ( 4714)

تقليل "ة ، و جاءت الفقر (177712)وانحراف معياري ( 4711)وبأهمية نسبية عالية وبمتوسط حسابي 

و انحراف معياري ( 4712)بالمرتبة االخيرة وبأهمية عالية بمتوسط حسابي " خطوات حفظ المكاسب

(177151). 
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 مشكلة االحتساب الضريبي: ثالثا 4-3-5

 كـــــال نتـــــائج( 1) رقـــــم الجـــــدول ويتضـــــمن فقـــــرات،( 7) خـــــالل مـــــن المتغيـــــر هـــــذا قيـــــاس تـــــم

 .ومستوى االهمية للوصف المعياري واالنحراف الحسابي وسطال من

 (9) الجدول
 مشكلة االحتساب الضريبيالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

مستوى 
 األهمية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الفقرة
رقم 
 الفقرة

 1 .دمة في الشركةتعارض قوانين الضريبة مع معايير المحاسبة المستخ    3.70 0.94 متوسط
تعـــــارض أنظمـــــة وسياســـــات الضـــــريبة مـــــع أنظمـــــة وسياســـــة الضـــــريبة  3.66 0.96 متوسط

 . الداخلية
2 

 3 . تدخل الدولة في احتساب الربح الضريبي 3.75 0.93 عالي
 4 . عدم تحديد األسعار الضريبية 3.73 0.80 متوسط
 5 . عدم مالئمة قوانين الضريبة السائدة 3717 0.90 عالي
 6 . عدم تحديد الحساب الضريبي لألسعار 3.65 0.93 متوسط
 7 . عدم قدرة قوانين الضريبة على تحديد الحساب الضريبي في الشركة 3.57 0.99 متوسط
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري العام 3773 0.80 متوسط

 

 االحتساب الضريبي لعام لمشكلةان المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري ا( 1)يبين الجدول رقم 

، كما يشير همية النسبية لهذا المتغير تعتبر متوسطة، وهذا يعني بأن األ( 3773)إلى  مساوٍ 

و نالحظ . ن تشتت القيم حول الوسط الحسابي منخفضهإلى أ( 177113)اف المعياري العام اإلنحر 

 بأهمية األولى بالمرتبة" السائدة عدم مالئمة قوانين الضريبة" الفقرة جاءتمن خالل الجدول أنه 

تدخل " الفقرة جاءت فيما ،(171152) معياري وانحراف( 3717) حسابي وبمتوسط عالية نسبية

( 3775) حسابي بمتوسط و عالية نسبية بأهمية الثانية بالمرتبة" الدولة في احتساب الربح الضريبي

 وبأهمية الثالثة بالمرتبة" سعار الضريبيةعدم تحديد األ" الفقرة جاءت و ،(171321) معياري وانحراف
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تعارض " الفقرة جاءت و ،(177117) معياري وانحراف( 3773) حسابي وبمتوسط متوسطة نسبية

 متوسطة بأهمية و خيرةاأل بالمرتبة" قوانين الضريبة مع معايير المحاسبة المستخدمة في الشركة

 .(171476) معياري انحراف و( 3717) حسابي بمتوسط

 مشكلة القياس المحاسبي: رابعا  4-3-2
ــــم ــــاس ت ــــر هــــذا قي ــــم الجــــدول ويتضــــمن فقــــرات،( 7) خــــالل مــــن المتغي ــــائج( 11) رق  كــــال نت

  .ومستوى االهمية للوصف المعياري واالنحراف الحسابي وسطال من

 (12) الجدول
ة القياس مشكلالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 المحاسبي
مستوى 

 األهمية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الفقرة

رقم 

 الفقرة

 1 تعدد طرق القياس في قطاع المقاوالت 3.66 0.77 متوسط

 2 تدني كفاءة أفراد اإلدارة المالية 3.71 0.78 متوسط

 3 ارتفاع تكلفة القياس المحاسبي 3.68 0.83 متوسط

 4 م وجود مرونة في طرق القياس المحاسبيعد 3.56 0.91 متوسط

 5 طرق القياس المحاسبي تتعرض إلى التعديل المستمر 3.79 0.94 عالي

 6 عدم وجود معايير واضحة وثابتة على طرق القياس المحاسبي 3.85 0.92 عالي

 7 التعامل مع طرق القياس المحاسبي ضمن افتراضات معينة 3.55 0.96 متوسط

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري العام 3.68 0.84 متوسط
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 لمشكلة القياس المحاسبين المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري العام أ( 11)يبين الجدول رقم 

نحراف ، كما يشير اال، وهذا يعني بأن االهمية النسبية لهذا المتغير تعتبر عالية( 3761)مساٍو إلى 

و نالحظ من خالل . ان تشتت القيم حول الوسط الحسابي منخفضه إلى( 171442)المعياري العام 

 بالمرتبة" عدم وجود معايير واضحة وثابتة على طرق القياس المحاسبي" الفقرة جاءتالجدول أنه قد 

 جاءت فيما ،(171213) معياري وانحراف( 3715) حسابي وبمتوسط عالية نسبية بأهمية األولى

 و عالية نسبية بأهمية الثانية بالمرتبة" تتعرض إلى التعديل المستمر طرق القياس المحاسبي" الفقرة

تدني كفاءة أفراد اإلدارة " الفقرة جاءت و ،(171442) معياري وانحراف( 3771) حسابي بمتوسط

 معياري وانحراف( 3771) حسابي وبمتوسط متوسطة نسبية وبأهمية الثالثة بالمرتبة" المالية

 بالمرتبة" التعامل مع طرق القياس المحاسبي ضمن افتراضات معينة" ةالفقر  جاءت و ،(177131)

 (.171612) معياري انحراف و( 3755) حسابي بمتوسط متوسطة بأهمية و خيرةاأل
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   الفرضيات اختبار 4-4

 :(H0)الفرضية الرئيسة  4-4-1

د على المشكالت عتراف باإليرالمعيار اال( α=0.05 )حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة  ال

 .المحاسبية

 : ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية

 لمعيار (α= 0.05)حصائية عند مستوى إداللة  ذو يوجد أثر ال :(H01) الفرضية الفرعية األولى

 .على تذبذب دخل الشركة اإلعتراف باإليراد

 (11)الجدول رقم 
 ولىاختبار الفرضية الفرعية األ 

ية نتيجة الفرضية الصفر

H0 

 معامل بيتا

β 

معامل بيرسون 

R 
R² F 

القيمة المعنوية 

Sig 

 89880 0948* 89400 896.0 896.0 رفض

 1015ذات داللة احصائية عند مستوى اهمية  Fقيمة *

حة الختبار مدى ص( Simple Regression)تم استخدام اختبار االنحدار البسيط 

يبين . االنحداردال احصائيا لتفسير معادلة  ن النموذج يعتبرأالفرضية الدراسية، حيث نالحظ 

 Sigن قيمة الداللة إحصائية حيث إو هي قيمة ذات داللة F (1742 )ن قيمة أ( 11)الجدول رقم 

معيار )يبين لنا الجدول ايضا قيمة تأثير المتغير المستقل ، و (17127)بلغت و  1715من  أقل

، حيث ان التغير بمعيار R²(17417) ل الشركة تذبذب دخعلى المتغير التابع ( االعتراف بااليراد

تبين النتائج  و .لى تغيير تذبذب دخل الشركة بوحدة واحدةتراف بااليراد بهذه النسبة يؤدي إاالع

حيث تعتبر عالقة R (17611 )التي يوضحها معامل بيرسون قيمة العالقة بين المتغيرين و يضا أ
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ذا كانت قيمة إخالل قاعدة القرار التي تنص أنه من  ، و(17611)معامل بيتا  نظرا لقيمة ايجابية

ذا كانت اكبر من إنقبل البديلة، و  فاننا نرفض الفرضية الصفرية و 1715و تساوي أأقل  Sigالداللة 

 (α= 0.05)حصائية عند مستوى إداللة  ذو يوجد أثرنه أننا نقبل الصفرية، و بذلك نالحظ فا 1715

 .ى تذبذب دخل الشركةعل عتراف باإليراداال لمعيار

لمعيار α) = 0.05)حصائية عند مستوى إيوجد أثر ذو داللة  ال :(H02) الثانيةالفرضية الفرعية  

 .على المحاسبة الضريبية عتراف باإليراداال

 (16)الجدول رقم 

 الثانيةاختبار الفرضية الفرعية 

نتيجة الفرضية الصفرية 

H0 

 معامل بيتا

β 

معامل بيرسون 

R 
R² F 

قيمة المعنوية ال

Sig 

 8988 4900.* 89586 890.8 890.8 رفض

 

 1015همية ذات داللة إحصائية عند مستوى أ Fقيمة *

الختبار مدى صحة الفرضية ( Simple Regression)تم استخدام اختبار االنحدار البسيط 

ن الجدول رقم يبي. الدراسية، حيث نالحظ ان النموذج يعتبر دال احصائيا لتفسير معادلة االنحدار

أقل من  Sigن قيمة الداللة إهي قيمة ذات داللة احصائية حيث  وF (14717 )ان قيمة ( 12)

معيار االعتراف )، ويبين لنا الجدول ايضا قيمة تأثير المتغير المستقل (1711)وبلغت  1715

ار االعتراف ن التغير بمعيإ، حيث R²(17516) المحاسبة الضريبية على المتغير التابع ( بااليراد

و تبين النتائج ايضا قيمة . بااليراد بهذه النسبة يؤدي الى تغيير المحاسبة الضريبية بوحدة واحدة

حيث تعتبر عالقة ايجابية نظرا R (17712 )العالقة بين المتغيرين والتي يوضحها معامل بيرسون 
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نه يوجد أثر ذو أولى نالحظ ة لنفس قاعدة القرار بالفرضية األ، و بالعود(17712)لقيمة معامل بيتا 

 .ضريبيةعتراف باإليراد على المحاسبة اللمعيار االα) = 0.05)حصائية عند مستوى إداللة 

 معيارل( α= 0.05)حصائية عند مستوى إذو داللة  يوجد أثر ال :(H03) الفرضية الفرعية الثالثة 

 .على طرق القياس المحاسبي عتراف باإليراداال

 (13)الجدول رقم 
 الثالثةاختبار الفرضية الفرعية 

نتيجة الفرضية الصفرية 

H0 

 معامل بيتا

β 

معامل بيرسون 

R 
R² F 

القيمة المعنوية 

Sig 

 ..898 0955* .8938 89504 89504 رفض

 

 1015حصائية عند مستوى اهمية ذات داللة إ Fقيمة *

حة الفرضية دى صالختبار م( Simple Regression)تم استخدام اختبار االنحدار البسيط 

يبين الجدول رقم . حصائيا لتفسير معادلة االنحدارإن النموذج يعتبر دال أالدراسية، حيث نالحظ 

أقل من  Sigن قيمة الداللة إحصائية حيث إو هي قيمة ذات داللة F (7755 )ان قيمة ( 13)

عيار االعتراف م)يضا قيمة تأثير المتغير المستقل أ، ويبين لنا الجدول (17111)وبلغت  1715

ن التغير بمعيار إ، حيث R²(17321)  طرق القياس المحاسبيعلى المتغير التابع ( بااليراد

و تبين النتائج . بوحدة واحدة طرق القياس المحاسبيلى تغيير إيراد بهذه النسبة يؤدي االعتراف باإل

حيث تعتبر عالقة  R (17574)ايضا قيمة العالقة بين المتغيرين والتي يوضحها معامل بيرسون 

ولى نالحظ انه ة لنفس قاعدة القرار بالفرضية األ، و بالعود(17574)ايجابية نظرا لقيمة معامل بيتا 

على طرق القياس  عتراف باإليراداال معيارل( α= 0.05)حصائية عند مستوى إذو داللة  يوجد أثر

 .المحاسبي
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 (H0) الفرضية الرئيسية 

على المشكالت  عتراف باإليراداال لمعيار( α=0.05 )ة عند مستوى حصائيإداللة  ذو يوجد أثر ال

 .(تذبذب دخل الشركة، المحاسبة الضريبية، طرق القياس المحاسبي)المحاسبية 

 (14)الجدول رقم 
 الرئيسيةاختبار الفرضية 

نتيجة الفرضية الصفرية 

H0 

 معامل بيتا

β 

معامل بيرسون 

R 
R² F 

القيمة المعنوية 

Sig 

 8988 .8393* 89664 890.5 890.5 رفض

 

 1015ذات داللة احصائية عند مستوى اهمية  Fقيمة *

حة الفرضية الختبار مدى ص( Multiplr Regression) المتعددتم استخدام اختبار االنحدار 

يبين الجدول رقم . حصائيا لتفسير معادلة االنحدارإن النموذج يعتبر دال أالدراسية، حيث نالحظ 

أقل من  Sigن قيمة الداللة إهي قيمة ذات داللة احصائية حيث  وF (23731 )مة ان قي( 14)

معيار االعتراف )، ويبين لنا الجدول ايضا قيمة تأثير المتغير المستقل (1711)وبلغت  1715

ث ان التغير بمعيار ، حيR²(17664)  طرق القياس المحاسبيعلى المتغير التابع ( بااليراد

تذبذب دخل الشركة، المحاسبة )المشكالت المحاسبية بهذه النسبة يؤدي الى تغيير يراد االعتراف باإل

تبين النتائج ايضا قيمة العالقة بين المتغيرين و . بوحدة واحدة (الضريبية، طرق القياس المحاسبي

يجابية نظرا لقيمة معامل بيتا إحيث تعتبر عالقة R (17115 )والتي يوضحها معامل بيرسون 

حصائية إداللة  ذو يوجد أثرنه أة القرار بالفرضية االولى نالحظ بالعودة لنفس قاعد ، و(17115)

تذبذب دخل الشركة، )على المشكالت المحاسبية  عتراف باإليراداال لمعيار( α=0.05 )عند مستوى 

 (المحاسبة الضريبية، طرق القياس المحاسبي
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 :النتائج 5-1

تبين من خالل تحليل ومناقشة الجوانب النظرية والعملية للدراسة بعض النتائج تتلخص أهما فيما 

 :يلي

و ( 11)لتزام شركات المقاوالت األردنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية رقم بة اتدني نس -1

 .عند إعداد القوائم المالية( 11)

محاسبية تحول دون تطبيق معايير المحاسبة  تواجه شركات المقاوالت األردنية مشكالت -2

 :وتتمثل اهمها في ، الدولية

 .تعرضها إلى التعديل المستمرعدم وجود استقرار في طرق القياس المحاسبي و  -

 .هناك إختالف في القوانيين والتشريعات وعدم مالئمة قوانيين الضريبة السائدة -

ت بتطبيق معايير المحاسبة الدولية عند عدم م وجود قوانيين وتشريعات تلزم شركات المقاوال -

 .إعداد القوائم المالية

نتهاء من العقد باح في عقود المقاوالت ال يتم االعتراف بها إلى بعد االإن اإليرادات واألر  -3

 .وتسليم المنتج إلى المستهلك مما يؤثر على تذبذب الدخل
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 :التوصيات   5-6

 :فإن الدرااسة توصي بما يلي، ها من خالل الدراسة الميدانيةبناءا على النتائج التي تم التوصل إلي

 
العمل على إنشاء نظام رقابي داخلي في شركات المقاوالت بحيث يضمن إتمام العمل  -1

 .المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية
من معايير ( 11)و ( 11)هتمام بتطبيق بنود محددة من معياري اإلعتراف باإليراد اال -2

 :الدولية وذلك بعمل الخطوات التاليةالمحاسبة 
عتراف باإليراد ار التفاصيل المتبعة في عملية االلية إعداد العقود و إظهضرورة توضيح ا - أ

 .المتولد منها 

 .عمل جدول زمني لتنفيذ بنود العقد  - ب

 .توثيق جميع خطوات إنجاز العقد أول بأول  -ج

حيث ، يتعلق بتحديد الربح الضريبي ت المقاوالت ودائرة الضريبة فيمابين شركاالتوفيق  -3
 .يختلف الربح المحتسب من خالل شهادة المهندس عنه في طريقة التكلفة

تفغيل دور جمعية المقاولين األردنيين لتلزم شركات المقاوالت بتطبيق معايير المحاسبة  -4
 .الدولية عند إعداد القوائم المالية

في شركات المقاوالت على تطبيق معايير تنظيم دورات تدريبية لموظفي الدوائر المالية  -5
 .وخصوصا فيما يتعلق بعقود اإلنشاءات، المحاسبة الدولية وطرق القياس المحاسبي
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 (1)ملحق رقم 

 
 االستبانة

 
 المحترم ........................................................... الدكتورة / الدكتور

 
 على المشكالت المحاسبية أثر معيار اإلعتراف باإليراد"وان يقوم الباحث بإجراء دراسة بعن

 .وذلك للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة" في شركات المقاوالت األردنية
 :  ونظرًا لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجو التكرم بإبداء رأيهم صراحة فيما يلي

 
 . مدى سالمة الصياغة اللغوية -
 . ألغراض الدراسةمدى مالءمة الفقرات  -
 . حذف أو إضافة أو تعديل أي فقرة من الفقرات -

 . علما بأنه سيتم إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكمين األفاضل
 

 وتقبلوا االحترام والتقدير
 

 الباحث          اسم المشرف
 شادي أبو رمان          الدكتور ظاهر القشي
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 ة المتغيرات الديموغرافي:  األولالجزء  - أ

 

 : المؤهالت العلمية. 1

 دكتوراه        ماجستير   بكالوريوس     دبلوم   

  :  التخصص -6

 أخرى حددها              اقتصاد          إدارة أعمال   محاسبة         

 : سنوات الخبرة. 3

 15أكثر من   15-12    12-11  سنوات 11أقل من  -5    سنوات 5أقل من      

 :  الوظيفي المستوى. 4

 ....محاسب      أخرى     رئيس قسم مالي      مساعد مدير مالي       مدير مالي     

 



89 

 

  الجزء الثاني  - ب

كبيرة  الفقرة  الرقم

 جدا  

كبيرة إلى  كبيرة 

 حد ما 

متدنية  متدنية 

 جدا 

 :  االول السؤال

ما درجة إلتزامكم ببنود كل من معيار المحاسبة الدولي 

 11و معيار المحاسبة الدولي رقم ( اإليراد)  11رقم 

 :التالية ( عقود اإلنشاءات)

     

يـــتم توزيـــع إجـــراءات العقـــد فـــي الســـنوات التـــي  1

 . أنجز بها

     

      .خالل مدة إنجاز العقدالتكاليف يتم احتساب  2

يــتم تخصــيص اإليــرادات والتكــاليف بــين فتــرات  3

 . العمل حسب نسبة العمل المنجز

     

يــتم تقســيم العقــود إلــى نــوعين عقــود ذات ســعر  4

 . نسبةالتكلفة الزائدة زائد بمقطوع وعقود ب

     

يــــتم تحديــــد إجــــراءات ومصــــروفات العقــــد عــــن  5

فــي  الفتــرة المنــوي اتمــام النشــاط المتعلــق بالعقــد

 . تاري، المركز المالي

     

      . حساب تكلفة العقد بطريقة موضوعية يتم 6
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الثابتــة فــي العقــد بطريقــة  تم حســاب األصــوليــ 7

 . موضوعية

     

الحكــم علــى يــتم مــن خــالل احتســاب التكــاليف  1

 . مدى استمرارية العقد في التنفيذ

     

يــتم تضــمين األنشــطة العاديــة ضــمن احتســاب  1

 . التكاليف الكلية للعقد

     

يتم احتساب اإليرادات فـي قائمـة الـدخل ضـمن  11

 . حةطة  وواضمنضببنود 

     

 إلى أي حد تساهم البنود التالية في مشكلة تذبذب الدخل في شركتكم :  الثانيالسؤال 

 

عــدم اســتقرار المنفعــة الناتجــة عــن رأس المــال  11

 . العامل

     

      .عدم دراسة انحرافات األرباح 12

      تدخل اإلدارة في العمليات الداخلة  13

      . داخلية فاعلة عدم وجود رقابة 14

      . التوجه نحو تسهيل الدخل نحو إرضاء اإلدارة 15

      . عدم استقرار نمو الدخل في الشركة 16

      . تقليل خطوات حفظ المكاسب 17
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 مشكلة االحتساب الضريبيإلى أي حد تساهم البنود التالية في :  السؤال الثالث 

ايير المحاســبة تعـارض قـوانين الضــريبة مـع معـ 11

 . المستخدمة في الشركة

     

تعــارض أنظمــة وسياســات الضــريبة مــع أنظمــة  11

 . وسياسة الضريبة الداخلية

     

      .عدم وجود تشريعات وأنظمة واضحة للضريبة 21

      . تدخل الدولة في احتساب الربح الضريبي 21

      . عدم تحديد األسعار الضريبية 22

      . قوانين الضريبة السائدةجود تالم في و عدم  23

      . عدم تحديد الحساب الضريبي لألسعار 24

عدم قدرة قوانين الضريبة على تحديـد الحسـاب  25

 . الضريبي في الشركة

     

 مشكلة القياس المحاسبيإلى أي مدى تساهم البنوك التالية في :  السؤال الرابع

      . ع المقاوالتتعدد طرق القياس في قطا 26

      . تدني كفاءة أفراد اإلدارة المالية 27

      .ارتفاع تكلفة القياس المحاسبي 21

      عدم وجود مرونة في طرق القياس المحاسبي 21

      اتصاف طرق القياس المحاسبي بالتغير الدائم 31
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كبيرة  الفقرة  الرقم
 جدا  

كبيرة إلى  كبيرة 
 حد ما 

متدنية  ية متدن
 جدا 

ــــى  خصــــائصعــــدم وجــــود  31 واضــــحة وثابتــــة عل

 .طرق القياس المحاسبي

     

التعامــــل مــــع طــــرق القيــــاس المحاســــبي ضــــمن  32

 . افتراضات معينة
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 2ملحق رقم 

  أسماء شركات المقاوالت األردنية

 

 

 

 

 

 اسم الشركة ت
 نشائيةمؤسسة العاصمة للمقاوالت اإل -1

 نشائيةمد بدوية للمقاوالت اإلمؤسسة اح -2

 نشائيةشركة النشامى للمقاوالت اإل -3

 نشائيةشركة الوليد للمقاوالت اإل -4

 نشائيةغزة للمقاوالت اإل شركة -5

 نشائيةسسة ابراهيم ملكاوي للمقاوالت اإلمؤ -6

 نشائيةمؤسسة الهيثم للمقاوالت اإل -7

 نشائيةشركة االوابين للمقاوالت اإل -8

 نشائيةشركة الجود للمقاوالت اإل -9

 نشائيةمؤسسة مروان صالح للمقاوالت اإل -11

 نشائيةشركة غداف للمقاوالت اإل -11

 نشائيةشركة الباسل للمقاوالت اإل -12

 نشائيةشركة كوادر للمقاوالت اإل -13

 نشائيةمؤسسة القحطاني للمقاوالت اإل 14

 ئيةنشامؤسسة اغصان للمقاوالت اإل -15

 نشائيةمؤسسة الرفاه للمقاوالت اإل -16

 نشائيةمؤسسة النشاشيبي للمقاوالت اإل -17

 نشائيةاإل شركة التوازن للمقاوالت -18

 نشائيةمؤسسة االستقالل للمقاوالت اإل -19

 نشائيةمؤسسة السبيل للمقاوالت اإل -21

 نشائيةشركة ارياف للمقاوالت اإل -21
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 نشائيةلمقاوالت اإلشركة السباعية ل -22

 نشائيةمؤسسة الصديق للمقاوالت اإل -23

 نشائيةنية للكهروميكانيك والمقاوالت اإلشركة اب -24

 نشائيةمؤسسة جمال الجزازي للمقاوالت اإل -25

 نشائيةمؤسسة محمود محسن للمقاوالت اإل -26

 نشائيةمؤسسة رمزي زبانة للمقاوالت اإل -27

 نشائيةامدة للمقاوالت اإلؤسسة عصام الحوم -28

 نشائيةمؤسسة مصلح سالمة للمقاوالت اإل -29

 نشائيةمؤسسة احمد معيقل للمقاوالت اإل -31

 مؤسسة بيت المقدس للمقاوالت اإلنشائية -31

 نشائيةشركة ابراج العرب للمقاوالت اإل -32

 نشائيةشركة فاز للمقاوالت الغ -33

 نشائيةالت الغشركة بوابة االردن للمقاو -34

 نشائيةشركة اسوار عكا للمقاوالت اإل -35

 نشائيةشركة النسيج للمقاوالت اإل -36

 نشائيةقاوالت اإلشركة جنداس للم -37

 نشائيةشركة البقاع للمقاوالت اإل -38

 نشائيةشركة البنى التحتية للمقاوالت اإل -39

 نشائيةشركة التكاملية للمقاوالت اإل -41

 نشائيةة الرحى للمقاوالت اإلشرك -41

 نشائيةشركة الرسالة للمقاوالت اإل -42

 نشائيةشركة المسار للمقاوالت اإل -43

 نشائيةكة عالم المجد للمقاوالت اإلشر -44

 نشائيةشركة المرساة للمقاوالت اإل -45

 نشائيةشركة موسى الشلبي للمقاوالت اإل -46

 ئيةنشاشركة الثقة للمقاوالت اإل -47

 نشائيةشركة االنباط للمقاوالت اإل -48

 نشائيةشركة المكعب للمقاوالت اإل -49

 نشائيةت واالعمال اإلشركة سدين االردنية للمقاوال -51
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 (3)ملحق رقم 

  محكمين االستبانة

 

 اسم الجامعة الرتبة العلمية االسم الرقم

 جامعة عمان العربية  كتورأستاذ د نبيل الحلبي 0

 جامعة عمان العربية  أستاذ مساعد محمد شبيطه 2

 جامعة عمان العربية  أستاذ مساعد عفاف أبو زر 3

 جامعة البلقاء التطبيقية أستاذ مساعد رائد كناكريه 4

 

 

 

 

 


