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 الملخص:
ومـ  ، الشـراات الصـعاعية األردنيـةعتـراف اـاإليراد  ـي التـي تـر ر علـ  توقيـ  اا دراسـة العوامـ إلـ   تهدف هـه  الدراسـة

الفئة األولـ  المـدراء المـاليي   ـي الشـراات  ،تم توزيعها عل   ئتي  ستبانةا أج  تحقيق أهداف هه  الدراسة قام الباحثون بتصميم
حيـ  تـم  ،يةحصـا وقـد قـام البـاحثون ااسـت دام عـدد مـ  األسـالي  اإل .والفئة الثانية شـمل  مـدققي الحسـاااتالصعاعية األردنية 
ر علـ  توقيـ  تـر علـ  العوامـ  التـي  اأن هعـاك اتفاق ـ بيعـ  الدراسـة وقـد ،واختبـار مـان ونتـي واختبـار  ت  است دام المتوسطات
، امـا يمث  أقـ  العوامـ  أهميـة امرازي  اإلدارة  مرازي، أسلوبأن عل   ااما أظهرت الدراسة أن هعاك اتفاق  ااعتراف اإليراد، 
ـــ   ـــاد  واا تراتـــات والمحـــددات  أهميـــةاتفقـــ  عل ـــة والمب ـــ  توقيـــ  العوامـــ  وال صـــا ع العوعي ـــر  اعليـــة عل ـــر أعث التـــي تعتب

العمـــ  علـــ  زيـــادة الـــوعي لـــد  و  ، ـــي الحفـــاع علـــ  عدالـــة القـــوا م الماليـــة اااســـتمرار د أوصـــ  الدراســـةوقـــ ااعتـــراف اـــاإليراد.
 –وجــدت  إن – ومحاولــة معر ــة األســباب وراء تلــ  الطفــرة ،ي  اــالطفرات المفاجئــة اــاإليرادات لــد  الشــرااتيالمــدققي  ال ــارج

اإل صــا  عــ  مبــدأ ااعتــراف اــاإليراد  ــي و  ،رة علــ  أربــا  الشــراةععهــا  ــي البيانــات الماليــة ومعر ــة تــف ير هــه  الطفــ واإل صــا 
إذ ا يكفـي ذاـر اإليـراد  ـي قا مـة الـدخ  اـرقم جامـد دون ذاـر إي ـاحات حـوا تحقـق اإليـراد  ـي اإلي ـاحات  ،البيانات المالية

 .ال اصة  ي السياسات المحاسبية المتبعة لد  الشراة
 :ةـمقدمال

لفتـرة  مصـرو اتالمقابلـة بـي  اإليـرادات وال مبـدأ عـ  رريـق إجـراء ،جابي  ي معادلـة الـدخ تمث  اإليرادات الجان  اإلي
احيـ   ؟متـ  يتحقـق اإليـراد ،هـي البـاحثي جـدا بـي  المحاسـبي  و الالمشكلة الر يسة التـي تمثـ  مثـار  تعتبرو  ،محاسبية معيعة
ععـد عمليـة يتحقـق ات المهعيـة علـ  أن اإليـراد حيـ  يعرـر إلـ  رأي المعرمـ ،الـدخ قا مـة اـ   ـي  ااعتـرافيمك  للمحاس  

ـ اسـواء أعـان مقترن ـ ،يمث  البيع الواقعة الموتوعية التي يسـتعد إليهـا المحاسـ  البيع، إذ  ،للبيـع ااالتسـليم أم اـان التسـليم احق 
 .االعقود افوراق القبض أو الحسااات المديعة اشبيه   اأو أن يسج  التزام   ،االمشروع نقود   سلمتبأي 

اـاإليراد  ااعتـرافأن يـتم ،  18رقـم  المعـدا المعيار المحاسبي الدولي   IASS المحاسبية الدوليةوقد أعدت المعايير 
أن يكــون ، و اعليهـ ااعتمـادععـدما يكــون ااإلمكـان قيـار اإليـراد بدرجــة يمكـ   ،العـات  عـ  معـامات البيــع أو تقـديم ال ـدمات

التـي حـد   أو يتوقـع حـدو ها  التكلفـةباإلمكان قيار و  ،القة االمعاملة إل  المعشفة وارد  المتع ااقتصاديةتد ق المعا ع  احتماا
المرتبطـــة املكيــــة  المهمــــةقـــد نقلــــ  للمشـــتري جميــــع الم ـــارر والمعـــا ع  المعشـــفةن تكــــون أو  ،هـــاعلي ااعتمــــادبدرجـــة يمكـــ  
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لقـة عـادة املكيـة الب ـاعة أو سـيطرتها الفعليـة علـ  المعشـفة اعاقتهـا اإلداريـة المسـتمرة والمتع احتفـاععـدم  ا، وأي   الب اعة
 الب اعة المباعة.

يجــ  أنــ   ، 18رقــم   المعــدا قــد حــدد المعيــار المحاســبي الــدولي،  اــاإليراد ترهــر مشــكلة قيــار اإليــراد ااعتــرافوععــد 
بـي   اتفـاقعـ  عمليـة معيعـة اموجـ  ويحدد عـادة قيمـة اإليـراد الـهي يعـت   ،تسلم سيتم  تم أو االقيمة العادلة للمقاب  الهي  قياس

تـم وتقار عل  أسـار القيمـة العادلـة للمقابـ  الـهي  ،األص  م  جهة أخر   است داموالمشتري أو المعتفع م   ،المعشفة م  جهة
 خصم نقدي تسمح ا  المعشفة. أووذل  اعد األخه  ي الحسبان قيمة أي خصم تجاري  تسلم ،أو سيتم  تسلم 

إذ يمث  هها الجان  دراسة  ،الجان  العرري لدراسة اإليرادعرر إل  رأي العررية المحاسبية م  وم  جان  آخر  إن  ي
مــ  مرحلــة  أوالتــي تريــد ااعتــراف اــاإليراد  ــي عــدة مراحــ  تبــد ،اــاإليراد ااعتــرافاآلراء العرريــة الفلســفية ال اصــة بتطبيــق 
 الجانـ م   .العقدية وبعد عملية البيع تسلموااعتراف ااإليراد ععد  ،جععد نهاية اإلنتاو  ااعتراف ااإليراد أ عاء عملية اإلنتاج

 ،اـاإليراد  ـي ظـ  تـف ير العوامـ  البيئيـة المحيطـة االمعشـفة ااعتـراف و إن الرأي المت ـم  لتـف ير العوامـ  البيئيـة، هـ ،خراآل
 ااإليراد. ااعترافحاا هو الهي يقرر مت  يتم ال واقع 

اــاإليراد لــد  الشــراات  ااعتــرافالمحــددة لتطبيــق  والمتغيــرات و حــع أهــم العوامــ  التحقــق وتقــوم هــه  الدراســة علــ 
المـورد الـر يس  تمثـ  إيراداتهـا إذ ،الـورعي لاقتصـادالشراات مـ  أسـار   لما تمثل  هه ،الصعاعية المساهمة العامة األردنية

لاقتصاد  ال ارجية لاستثماراتلشراات نقطة جهب هه  ا راما تعتب تريبة الدخ  والمبيعات،تحصي   تم  عمليةللدولة 
 .لألردن الورعي

 :أهمية الدراسة
أو المحاســبة ســواء علــ  المســتو  الميــداني  اهتمامــات راتتغيــو  ،اــالرغم مــ  التغييــر الــهي واعبتــ  التوجهــات المحاســبية

الـهي  كونـ  يعتبـر البعـد األساسـيلعشـفة، األوليـة  ـي نشـاي أي ميحص  علـ  ا يزاا  ااإليراد ااهتمامن  إ ،العرري    المستو 
 .  م  أجل  المعشفةئأنش

مـــ  عمليـــة الت طـــيو لانتـــاج وشـــراء المـــواد األوليـــة والعمليـــة  بدايـــة   ،ا  رـــوي اعمليـــة تحقـــق اإليـــراد تفخـــه وقت ـــبمـــا أن و 
بـــد مـــ  دراســـة توقيـــ   كـــان ا تحصـــي  العقديـــة، وتقـــديم ال ـــدمات مـــا اعـــد التحصـــي  العقـــدي، والتســـويق والبيـــع و  اإلنتاجيـــة
 ااعتــراف ــي تطبيــق  اختا ــاتوتحديــد العوامــ  التــي تــردي إلــ  أي  ،اــ  لاعتــرافاــاإليراد واإلجــراءات المتبعــة  ااعتــراف

 ااإليراد م  شراة إل  أخر .

توقيـــ   والتـــي تتمثـــ   ـــي ، ـــي دراســـة الجوانـــ  التطبيقيـــة المحاســـبية عـــ  اإليـــرادات ،تكمـــ  أهميـــة هـــه  الدراســـةبـــهل  
دا ــرة تــريبة الــدخ  : ، والــهي تعتبــر دراســت  مهمــة لعــدة جهــات معهــااإليــراد أو قابليتــ  للتحقــق ، واعتســاباعتــراف اــاإليرادا

 المحاسبون. ،ن و ن ال ارجيو ن والمدققو المدراء الماليو  ،الشراات الصعاعية المساهمة العامةو  ،المستثمرون و  ،والمبيعات

 :أهداف الدراسة
 تحقيق األهداف التالية:الدراسة إلى  تسعى هذه

 .ااإليراد ااعترافهه  العوام   ي تقديم أو تفجي  ة وبيان مساهم ،ااإليراد ااعترافالعوام  المحددة لتوقي   تحديد -1
 .عل  القوا م المالية المحاسبية ااإليراد وخصا ع المعلومات ااعترافدراسة تف ير توقي   -2
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 :مشكلة الدراسة
ـ -المالية للشراات الصعاعية المساهمة العامـة األردنيـة لد  دراسة القوا م   نإ ـ –ا ععـد دراسـة قا مـة الـدخ  وخصوص 

وبيئيــة وقانونيــة  اقتصـاديةوبمــا أن هـه  الشــراات تقـع تحــ  ظــروف  الععصـر األوا مــ  ععاصـر هــه  القا مــة هـو اإليــرادات.
 الدخ  مـ  خـاا زيـادة قوا مهها الرقم  ي  لتحسي  –الب ا غ –تسع  اإلدارة وبما أن  ،تر ر  ي عملياتها التجارية والمحاسبية

  قـد – مـ  جهـة أخـر   توقي  ااعتراف ااإليراد جي تقديم أو تفو  ،جهة والتسويقية وزيادة إنتاجها وتحسيع  م   قدراتها البيعي
العوامــ  التــي تــردي إلــ  و  ،دراســة العوامــ  التــي تــردي إلــ  تقــديم أو تفجيــ  ااعتــراف اــاإليراد علــ  مشــكلة الدراســة تراــزت

 ـــي والمـــدققي  ال ـــارجيي   المـــدراء المـــاليي  وجهـــة نرـــرخـــاا مـــ   ، وذلـــ تحقـــق بهـــايالفتـــرة التـــي خـــاا ااعتـــراف اـــاإليراد 
 .لشراات الصعاعية المساهمة العامة األردنيةا

 :فرضيات الدراسة
ن هــه  الدراســة تســع  إ ــ ،راســات الســااقةو ــي تــوء اإلرــار العرــري والد ، ــي تــوء مشــكلة الدراســة وأهميتهــا وأهــدا ها

 اختبار الفرتيات التالية:
 .ا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي  المعت  وتوقي  ااعتراف ااإليرادالفرضية الرئيسة األولى:  -

 :ا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي  المعت  وتوقي  ااعتراف ااإليراد م  وجهة  الفرضية الفرعية األولى
 رر المدراء الماليي .ن

  :ا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي  المعت  وتوقي  ااعتراف ااإليراد م  وجهة الفرضية الفرعية الثانية
 . يققي  ال ارجينرر المد

 .وتوقي  ااعتراف ااإليرادشراة الداخلية البيئة ا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي  الفرضية الرئيسة الثانية:  -
 وتوقيــ  ااعتــراف شــراة الداخليــة البيئــة ا توجــد عاقــة ذات دالــة إحصــا ية بــي   فرضــية الفرعيــة الثالثــة:ال

 ااإليراد م  وجهة نرر المدراء الماليي .
 :وتوقيــ  ااعتــراف  بيئــة الشــراة الداخليــةا توجــد عاقــة ذات دالــة إحصــا ية بــي  الفرضــية الفرعيــة الرابعــة

 .ققي  ال ارجيي دااإليراد م  وجهة نرر الم
 .وتوقي  ااعتراف ااإليراد بيئة الشراة ال ارجيةا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي   الفرضية الرئيسة الثالثة: -

  :وتوقيـ  ااعتـراف  بيئة الشراة ال ارجيـةا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي  الفرضية الفرعية الخامسة
 ليي .ااإليراد م  وجهة نرر المدراء الما

  :وتوقيـ  ااعتـراف  بيئة الشراة ال ارجيـةا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية بي  الفرضية الفرعية السادسة
 .ققي  ال ارجي ااإليراد م  وجهة نرر المد

بــي  خصــا ع المعلومــات المحاســبية والفــرو  ا توجــد عاقــة ذات دالــة إحصــا ية  الفرضــية الرئيســة الرابعــة: -
 .وتوقي  ااعتراف ااإليراد يةوالمحددات المحاسب

  :خصــا ع المعلومــات المحاســبية والفــرو ا توجــد عاقــة ذات دالــة إحصــا ية بــي  الفرضــية الفرعيــة الســابعة  
 .وتوقي  ااعتراف ااإليراد م  وجهة نرر المدراء الماليي  والمحددات المحاسبية
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  :الفـرو  والمحـددات وال ـوال المحاسـبية بي  ا توجد عاقة ذات دالة إحصا ية الفرضية الفرعية الثامنة
 .ققي  ال ارجي ااعتراف ااإليراد م  وجهة نرر المد  وتوقي

وتوقيــ   اإلجــراءات والسياســات التجاريــةا توجــد عاقــة ذات دالــة إحصــا ية بــي  الفرضــية الرئيســة الخامســة:  -
 .ااعتراف ااإليراد

  :وتوقيـ   التجاريـةت اوالسياسـ اإلجـراءاتلـة إحصـا ية بـي  ا توجـد عاقـة ذات داالفرضية الفرعية التاسـعة
 ااعتراف ااإليراد م  وجهة نرر المدراء الماليي .

  :وتوقيــ   اإلجـراءات والسياسـات التجاريـةا توجـد عاقـة ذات دالـة إحصـا ية بـي  الفرضـية الفرعيـة العاةـرة
 .ققي  ال ارجي ااعتراف ااإليراد م  وجهة نرر المد

ا توجــد  ـروق ذات داات إحصــا ية لمتوســو إجااــات المــدققي  ال ــارجيي  مــ  جهــة رئيســة السادســة:الفرضــية ال -
 والمدراء الماليي  م  جهة أخر  حوا العوام  المحددة لتوقي  ااعتراف ااإليراد.

 :مجتمع الدراسة وعينتها

وتــم األردنيــة العامــة  ةعاعية المســاهمالصــ المــدراء المــاليي  للشــرااتو  يتكــون مجتمــع الدراســة مــ  المــدققي  ال ــارجيي 
عاقــة بتحديــد أهميــة اــ  عامــ  مــ  العوامــ  التــي تــم التوصــ  إليهــا  ــي األرــراف البيئيــة عتبــران أعثــر يكونهمــا لاختيارهمــا 

 .عل  توقي  ااعتراف اإليراد  موتوع الدراسة وبيان أ ر 

وتــم الحصــوا علــ   ،لــ   ئــة المــدققي  ال ــارجيي ع ســتبانةا  60الدراســة:   علــ  عيعــة ســتبانة  ا120 وقــد تــم توزيــع 
ـ ، %73.33حي  بلغ  نسبة الـرد   ،  استجااة44  وتـم اسـترداد  ،علـ   ئـة المـدراء المـاليي  سـتبانةا  60توزيـع   اوتـم أي  
 معهـاالمسترد   ونسبة 101يصبح    ا  الفئتي  مع  حجم العيعةإجمالي   ، أي أن%95حي  بلغ  نسبة الرد   ،ستبانةا  57 
 ممثلة لمجتمع الدراسة.و  ،%  84.17 

 :تصميم أداة الدراسة

المعلومـات الازمـة مـ  خـاا مراجعـة الدراسـات العربيـة واألجعبيـة  بهدف اختبار  رتـيات الدراسـة وتحقيـق أهـدا ها، تـم جمـع
ومــ   .وحصــرها تــراف اــاإليرادوذلــ  للتعــرف علــ  اعــض العوامــ  والمتغيــرات المتعلقــة بتوقيــ  ااع ،ذات العاقــة اموتــوع الدراســة

للعوامـ  المحـددة لتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد  المـدراء المـاليي و  المـدققي  ال ـارجيي راء علـ  آأج  اإلجااة ع  أسئلة البحـ  والتعـرف 
ة تشـــتم  علـــ  مجموعـــة مـــ  الفقـــرات التـــي تتعلـــق افســـئل ســـتبانةتطـــوير ا تـــم –  ـــي الشـــراات الصـــعاعية المســـاهمة العامـــة األردنيـــة

حيــ   البحــ ، حيــ  تــم تحليــ  البيانــات التــي تــم الحصــوا عليهــا مــ  ااســتبانات ااســت دام الوســو الحســابي واانحــراف المعيــاري،
 الدراسة عل  جزأي : ستبانةاشتمل  ا

 عيعة الدراسة. وي ع ال صا ع الوصفية والديموغرا ية للمشاراي   ي ،يت م  خمسة أسئلة الجزء األوا: -

مــ  بعــود المعلومــات المتعلقــة اــالمتغيرات، وقــد تــم تقســيم هــه  البعــود إلــ  خمــس  ا  بعــد  39تم  علــ   الجــزء الثــاني: اشــ -
 ، امتغيـــر   12المتعلقـــة ببيئـــة الشـــراة الداخليـــة  متغيـــراتال،   متغيـــرات ســـبعةالمتعلقـــة اـــالمعت   مجموعـــات : المتغيـــرات

المبــــاد  والفــــرو  لمتغيــــرات المتعلقــــة اـــال وال و متغيـــرات ،  ا ســــبعةالمتعلقــــة ببيئــــة الشـــراة ال ارجيــــة متغيـــرات ال 
 .متغيرات  أربعة العوام  المتعلقة ااإلجراءات والسياسات التجاريةمتغيرات ،   تسعة والمحددات المحاسبية
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وقــد تــم اختبــار  أســار مقيــار ليكــرت ذي األاعــاد ال مســة.جااــة عــ  وقــد تــم تصــميم أســئلة ااســتبانة احيــ  تكــون اإل
ألداة الدراســة عــ  رريــق عرتــها علــ  مجموعــة مــ  األســاتهة المهتمــي  االبحــ ، حيــ  تــم إجــراء اعــض الصــدق الرــاهري 

 التعديات بعاء عل  التوصيات المقدمة معهم.
  :أساليب التحليل اإلحصائي

 قام الباحثون ااست دام األسالي  اإلحصا ية التالية:

 :(Descriptive Statistics)اإلحصاء الوصفي  -1

 م   م تل يصها وتصعيفها ووصف اإلجااات المتجمعة ع  أسئلة ااستبانة.و  ،بيعة البيانات وخصا صهاوذل  لبيان ر

 :((Mann-Whitney نيتاختبار مان و  -2

يـة المسـت دمة والـهي يسـت دم للمقارنـة بـي  مجمـوعتي ، ويقـوم هـها ااختبـار علـ  أسـار إيجـاد ميعتبر م  ااختبـارات الامعل
   إنــ  ا يوجــد  ــرق ذي دالــة إحصــا ية %5  أعلــ  مــ   P ،  ــإذا اانــ  قيمــة  %5ععــد مســتو  األهميــة    Pالقيمــة ااحتماليــة  
   إنــ  يععــي وجــود  ــرق ذي %5  أقــ  مــ   Pأي هعــاك إجمــاع علــ  أهميــة نقطــة معيعــة، أمــا إذا اانــ  قيمــة   ،بــي   ئتــي الدراســة
 وا نقطة معيعة.بي   ئتي الدراسة وعدم اتفاق عيعة الدراسة ح ةدالة إحصا ي

 Cronbach's Test (Alpha))ألفا(  كرونباخ اختبار -3

ويفسـر معامـ   ألفـا  علـ  أنـ   .أسـئلة ااسـتبانة عـ يست دم هها القيار اختبار مد  درجة مصداقية إجااـات عيعـة الدراسـة 
وبالتـالي إذا اـان  ، 1-  مـا بـي   صـفرويتـراو  معامـ   ألفـا .أسئلة ااستبانة الموجهـة لهـم ع عام  اارتباي بي  ردود المستجيبي  

  .Sekaran، 2003لتفسير وتعميم العتا  .    ااعتماد علي ويمك  ،   فعثر تكون مصداقية المقيار جيدة0.6معام  ألفا  

 :(T-testاختبار )ت( اإلحصائي ) -4

فعيــد أهميــة مجموعــة العوامــ  ويســت دم اختبــار  ت  لت ،حيــ  يكــون للعيعــة توزيــع إحصــا ي ،يــةميعتبــر مــ  ااختبــارات المعل
الكلية المحددة لتوقي  ااعتراف ااإليراد، حي  سيتم تحلي  إجااـات عيعـة الدراسـة علـ  أسـار القيمـة ااحتماليـة أو دالـة  ت  ععـد 

،  ، ويســت دم هــها األســلوب لعفــي أو إ بــات الفرتــيات ولــدعم العتــا   المترتبــة عــ  اســت دام الوســو الحســابي%5مســتو  األهميــة  
وبالتالي يتم قبـوا الفرتـية العدميـة، أمـا إذا اانـ   ،احي  إذا اان  دالة  ت  أعبر م  مستو  األهمية أي ا يوجد  رق إحصا ي

 مما يععي وجود عاقة أو يتم نفي الفرتية العدمية. ،دالة  ت  أق  م  مستو  األهمية  هعاك  روق إحصا ية

 :الدراسات السابقة
تقسـيو  مشـروعات ـي تمويـ   ااسـتثمارالعاقـة بـي  البعـوك التجاريـة وتوسـيع قاعـدة  ععوان "ا   1995،القيسي  دراسة
أن وتوصـل  الدراسـة إلـ   ، ي معالجة عمليات البيـع االتقسـيو اعام   ا  قبو قبولة مالمحاسبية ال واعتمد عل  المباد السيارات، 

البعــوك  ــإن  وبشــك  عــام .تمويــ  الســيارات مشــروعاتالفا ــدة ل باحتســاامعــايير المحاســبة الدوليــة  ا تلتــزم البعــوك األردنيــة
ـ اسـتدراكتتبع معـايير المحاسـبة الدوليـة  ـي عمليـة  األردنية ا حيـ  تعمـ  البعـوك علـ  تفجيـ   ،ااسـتحقاقلمبـدأ  االفا ـدة و ق 

ـإ   هـه  األمـواا لتحقيـق أعبـر عا ـد إعـادة لتشـغيو  لل ـريبة ادارة المتغيـرة تجعب ـإللسياسـات ا اظهار ربحيتها قدر المسـتطاع و ق 
 ممك .
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تكــاليف ونتــا   العقــود رويلــة  احتســابإلــ  تقيــيم  اعليــة أســلوب نســبة اإلنجــاز  ــي   2000 ،خشــارمة  و ــي المقابــ  أشــار
يجــ   ،يعتمــد عليهــا نشــاء بدرجــةإلنتيجــة عقــد ا رمكــان تقــديإل ععــدما يكــون اا .األجــ   ــي شــراات المقــاوات اصــورة دقيقــة وســليمة

. وبموجــ  ةنجــاز العقــد بتــاريز الميزانيــة العموميــإدرجــة  إلــ وذلــ  اــالرجوع  ،اإلنشــاءيرادات والتكــاليف المرتبطــة اعقــد إلاعتــراف اــاا
 اإليــراداتيمكــ  تحديــد  وبــهل  ،اإلنجــازتكــاليف العقــد التــي تكبــدها حتــ  مرحلــة  عالعقــد مــ إيــراداتتم مقابلــة تــ اإلنجــازبة نســرريقــة 

علــ  شــراات المقــاوات المطبقــة لطريقــة نســبة  ســتبانةا 80حيــ  تــم توزيــع  ،إنجــاز المتعلــق االعمــ  الــهي تــم والمصــرو ات والــربح 
إن التـــزام المقــاوا االسياســات المحاســـبية المتبعــة يــردي إلـــ  تحقيــق نســبة اإلنجـــاز اإلنجــاز  ــي األردن، واانــ  العتـــا   تشــير إلــ  

زيــادة  إلــ  –االتــالي  -، ويــردي هــها تاءم مــع إتمــام نســبة اإلنجــازتــلمترتبــة عليهــا ا إن زيــادة التكــاليف والعتــا   او  .اكفــاءة و اعليــة
ن حصوا المقاوا عل  التموي  الازم ذو أهمية إيجابية لتحقيق نسبة اإلنجاز، وذلـ  إلدراك البعـوك التجاريـة ألهميـة إاما  .ال سارة

 وان فـا األسـعار،  علـ  أن ارتفـاع .المعاسـبة لهـم اا تمانيـةم التسـهيات القـدرة الماليـة للمقـاولي  ععـد تقـدي واعتمـادقطاع المقاوات 
نسـبة  اعتمـاد ـإن اـهل   . ي عطاءات جديدة هـي مـ  أسـباب زيـادة التكـاليف والعتـا   المترتبـة عليهـا وان رار الكفاءة الفعية للمقاوا 

ـاإلنجاز علـ   ردي إلـ  تشـوي  نتـا   المشـروع، ذلـ  يـالمقـاولون أن  علـ  العتـا   مـ  ربـح أو خسـارة، حيـ  يـر   االتقـدير يـر ر أي  
 وعدم تحديد أربا  السعة بدقة وتوزيعها اعدالة.

 صـا  عـ  إلوا ااعتـراف اـاإليرادمريكيـة لمبـدأ توقيـ  ألمد  تطبيق الشـراات ا تحددل  Fink, 2002وجاءت دراسة  
سـواء  ،اللمعايير التـي تصـدر حـديث   لاستجااة ا  روي اوقت   الدراسة أن الشراات األمريكية تفخه ا ترت وقد  .البيانات المالية

ن اإل صــا  أ إلــ  ةوتوصــل  الدراســ ،اإل صــا  حــوا ةســتباناا يراد. وتراــزت أســئلةإلااعتــراف اــا  صــا  أوإليتعلــق اا مــا ي
  يما يتعلق ااإليراد. اوخصوص   ،ازاا تعيف  ا يلد  الشراات األمريكية 

واــهل  معر ــة  ،التقــارير الماليــة إعــداد إعــادة إلــ التــي تــردي  األســبابلــ  معر ــة ع  Callen, et al.,2002  راــزت دراســة
شــراة قامــ  اإعــادة إعــداد القــوا م  700مــ  أصــ   شــراة 600 ، وقــد خلصــ  الدراســة إلــ  أن  ير هــه  العمليــة علــ  قا مــة الــدخفتــ

، حيـ  اسـب  التغييـر  ـي المبـاد  المحاسـبية لقـوا م الماليـةاإعـادة إعـداد ا قامـ  شـراة 100 أنو  ،اسب  األخطاء المحاسـبية المالية
% مــ  التعــديات علــ  20.5، اــهل  مــا نســبت % مــ  التعــديات علــ  القــوا م الماليــة ترجــع إلــ  األخطــاء المحاســبية79.5تبــي  أن

بية علــ  معــدا العا ــد علــ  ن أ ــر التغييــرات  ــي السياســات المحاســوأ ،القــوا م الماليــة ترجــع إلــ  التغييــر  ــي السياســات المحاســبية
أ ـر التغييـرات  ـي األخطـاء المحاسـبية ن إ، امـا اوجـد أنـ  تـعيف جـد   إذ  يمكـ  إهمالـ  Returned On Assts  ROAاألصـوا
أ ـر التغييـرات العاتجـة عـ  ، امـا إن %6إلـ   %5  مـ  ROA  ان فـا حي  يـر ر  ،دالة إحصا ية وذ ن أ   وجدROAعل   

 ااتجــا % ROA  8علــ   ذلــ  واــان تــف ير  ،% مــ  مجمــ  األخطــاء المحاســبية األدنــ 35إليراد بلــ  األخطــاء  ــي ااعتــراف اــا
% مــ  85، وأن مــا نســبت االشــراات التــي تلجــف إلــ  التعــديات  ــي القــوا م الماليــة يكــون أدا هــا المــالي تــعيف  ن اــهل   ــإ، اان فـا 

وذلــ  اســب  األخطــاء  ــي سياســة  ،اســبية تــردي إلــ  ت فــيض الــربحالتعــديات علــ  القــوا م الماليــة التــي ترجــع إلــ  األخطــاء المح
اســب  األخطــاء  ــي احتســاب اإليــرادات مــ  مجمــ   %19.8واــهل   ،% مــ  مجمــ  العيعــة11.6حيــ  شــكل   ،ااعتــراف اــاإليراد

ـ  التعديات عل  القوا م المالية ليسن إ .العيعة اقتـر  واـان هعـاك  ،العقديـةقا مـة التـد قات و  أ ـر سـلبي علـ  قا مـة الـدخ  تذا ادا م 
علــ  مســـت دمي القــوا م الماليـــة أن يكونــوا حريصـــي  ععــد  حـــع البيانـــات الماليــة المعدلـــة قبــ  ات ـــاذ أي قــرار مـــالي أو اقتصـــادي 

 أسلوب الدراسة  ي تحلي  القوا م المالية.ي ع 
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 ـي الوايـات المتحـدة  الشـرااتتسـتغرق   الهيمعر ة مد  الوق   هد   إل  قد   Batten, et al., 2003  دراسةأما 
أن هعـاك أربعـة عوامـ  ر يسـة  الباحثـانوقـد ذاـر  [SAB101]رقـم  اـاإليرادلتطبيق معيار ااعتراف  األمريكية  ي ااستجااة
التبـادا الـداخلي و  ملكيـة عـرو و  اتفاقيات التعـويضو  الدي  عقد وهه  العوام  هي: ،أرباحها إلدارةيمك  للشراة است دامها 

ــ ان الشــراات تفخــه وقت ــأوخلصــ  الدراســة إلــ   ســام الشــراة.بــي  أق [ ال ــال اــااعتراف SAB101لتطبيــق المعيــار] ااطيئ 
هــي  ان الشــراات تســت دم أســالي  عديــدة إلدارة أرباحهــا. وأعثــر هــه  األســالي  اســت دام  أو  ،اــاإليراد  ــي لحرــة زمعيــة معيعــة

 مسفلة توقي  ااعتراف ااإليراد وقياس .

معر ــة العاقــة بــي  التغييــرات  ــي األربــا  الســعوية وال ــريبة  إلــ   Phillips, et al., 2004 دراســة  هــد  بيعمــا 
التــي  األســالي و  ،ااســت دام معلومــات اإل صــا  عــ  تــريبة الــدخ  ،المرجلــة علــ  األصــوا وععاصــر االتزامــات الم تلفــة

 توصــل  الدراسـة إلــ  أنو  .اـاإليرادي  مــع مبـدأ ااعتــراف وعاقـة هــه  األسـال ،للتاعــ   ـي األربــا  المــدراء المـاليون يتبعهـا 
 ـي  االتغيير  ي صا ي ال ـرا   علـ  االتزامـات مفيـد  يجع   – اعد استبعاد أ ر ااندماج أي –اقاء العوام  األخر   ابتة إ

تعوي ـات، و  ، اتمصـرو  إيـرادات و  بعد  حع الععاصـر الثمانيـةو  .ععد است دام أسار ااستحقاق تتبع إدارة ربح الشراات
مث  الـديون  ،م صصاتو أسهم، أربا  غير محققة وخسا ر و  دخ ،تريبة و  ملموسة،أصوا غير و  ابتة، استهاك أصوا و 

عل   اتف ير   أهم الععاصر المهاورة  إن –التي تر ر عل  إدارة أربا  الشراة  ععاصر متفرقة أخر  و  المشكوك  ي تحصيلها،
وأن ههي  الععصري  همـا اللـهان يـر ران اشـك  مباشـر علـ  إدارة  ،والمصرو ات ااإليراداتاف إدارة أربا  الشراة هي ااعتر 
 يميلون إل  زيادة األربا  مست دمي  بهل  مبدأ ااعتراف ااإليرادات. المدراء الماليون ن ، وإاألربا  وتجع  ان فاتها

ال سـا ر السـااقة أو المتوقعـة للشـراة تـر ر علـ  إلـ  تحليـ  مـا إذا اانـ   الهاد ة  (Callen, 2004دراسة وأخيرا جاءت 
دراســة   تمــ، حيــ  واــهل  مــا إذا اانــ  رريقــة ااعتــراف اــاإليراد تــر ر علــ  القيمــة الســوقية للشــراة ،رريقــة ااعتــراف اــاإليراد

ربــا  عــ  ن التاعــ   ــي األوخلصــ  الدراســة إلــ  أ .1999إلــ   1990تقــارير الماليــة للشــراات وللفتــرة الواقعــة بــي  عــامي ال
ن الشــراات التــي تتاعــ  ااألربــا  ترهــر  يهــا نســبة إإذ  ،رريـق ااعتــراف اــاإليراد يمكــ  التحقــق معــ  عــ  رريــق الـهمم المديعــة

ن التاعــ   ــي األربــا  عــ  رريــق ااعتــراف اــاإليرادات يزيــد مــ  نســ  ال ســارة ، وأاالــهمم المديعــة إلــ  المبيعــات مرتفعــة جــد  
 .مصرو اتمث  ت فيض ال ،ربا  اطرق أخر  ت التي تتاع  ااأل الربحية  أعثر م  الشراا

ن تقيـيم هـه  الشـراات للسـوق المـالي يعتمـد أل ،ن الشراات تمي  إل  التاع   ي األربا  عـ  رريـق ااعتـراف اـاإليرادوإ
ا  ــي   يرهــر واتــح  التاعــ  ااألربــا وإن ،االدرجــة األولــ  علــ  تحقيــق رقــم اإليــرادات ولــيس علــ  رقــم الــربح االدرجــة األولــ 

  .الشراات التي تكون  يها ال سا ر لعدة سعوات متتالية وزيادة  ي الهمم المديعة االمقارنة مع المبيعات  اإليراد

 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تـم بيـان وقـد راد، اـاإلياالتوقي  الهي يتم ا  ااعتراف  تعلقي معها ما ،متفرقة موتوعاترازت الدراسات السااقة عل  
الطــرق  تــم التطــرق إلــ  واــهل  .موا قــة العميــ  م ععــدعــان ععــد توقيــع العقــد أأســواء  ،اــاإليراديــتم بهــا ااعتــراف  حــااتعــدة 

والمشــكات التــي تواجــ  هــه   اإلنجــازمثــ  رريقــة البيــع االتقســيو ورريقــة نســبة  ،اــاإليرادالمحاســبية التــي تســت دم لاعتــراف 
ـ بيعمـا .وأ ـر اابتعـاد عـ  هـه  الطـرق المحاسـبية علـ  القـوا م الماليـة ،الطرق المحاسـبية ا علـ  راـزت الدراسـات السـااقة أي  

تل  األخطاء العاتجة ع  التغير  ي السياسات  ااإلتا ة إل  أ ر ااإليراد،األخطاء التي تحدث ع  عدم ااعتراف  بيان أ ر
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 المحاسبية.

 سـواء أعانـ  مرتبطـة اال صـا ع العوعيـة للمعلومـات المحاسـبية ،دراسة العوامـ  البيئيـة نحو  إل  ااتجا ه  الدراسةه وقد عمدت
العوامـ  البيئـة الداخليـة وال ارجيـة التـي تـر ر علـ  ا مذات العاقة االمبدأ موتـوع الدراسـة أ االمباد  والفرو  والمحددات المحاسبية مأ

بـ  قامـ  ااسـتطاع وجهـات العرـر الم تلفـة  ،صـر الدراسـة علـ  ذلـ   قـوالشراة حت  تـتمك  مـ  تطبيـق المبـاد  المحاسـبية. ولـم تقت
 التي لها تف ير مباشر عل  تطبيق المباد  المحاسبية وهي  ئتي المدراء الماليي  والمدققي  ال ارجيي .

 :اإلطار النظري 
 ــرقم  ،ات المحاســبيةجــودة المعلومــ تحســي   ــي ابيــرأ ــر مــ  لــ   عـان ا بــد مــ  دراســة موتــوع ااعتــراف اــاإليراد لمــا

 قــد أظهــرت  .(Timothy, et al., 2005)واالتزامــات األصــوا و  والــدخ  مصــرو اتالمعتــرف اــ  يــر ر علــ  ال اإليــراد
أن  ، Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission  COSOدراسـات 

إعـادة إعــداد القـوا م لعــدم تلبيتهـا ل صــا ع   تمــو  اف اـاإليرادات.مليــة ااعتـر لعرجـع ت% مـ  إعـادة إعــداد القـوا م الماليــة 35
عمليـة  هـو اـاإليراد ااعتراف ـ  .et al ,Phillips.2001 ,  محاسـبية خارئـة أظهـرت معلومـات ألنهـا ،المعلومـات المحاسـبية

 ، Statement of Financial Accounting Concepts  SFAC NO 3 par 83الماليـة تسجي  الععصر  ي الحسااات والقـوا م 
 هـي  اإليـراد،تحقـق  وأمـا عمليـة  .SFAC NO 5 par 6  وهها ااعتراف يت م  تسجي  الععصر االكلمات والمبل   ي القـوا م الماليـة

ا إلـ  بيـع األصـوا وتحويلهـ المالية لتشـيرهي تست دم  ي الحسااات والقوا م  وبدقة أعثر  ية.عملية تحوي  األصوا غير العقدية إل  نقد
  .SFAC NO 3 par 83وم   م إل  نقد   ،إل  نقد أو ذمم
يــتم ااعتــراف اــاإليراد ععــدما إذ  المســفلة الر يســة  ــي المحاســبة عــ  اإليــراد هــي تحديــد توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد، إن
اقـدر مـ   اممكع ـ يكـون قيـار هـه  المعـا عو  ،اوارد   االمسـتقب  أمـر   يااقتصـادية  ـحصـوا المعشـفة علـ  المعـا ع  احتمـاايكون 

 حـــدد مجلـــس معـــايير المحاســـبية الماليــــة قـــد  رتـــها ربيعـــة الرـــروف المحيطـــة االمعشـــفة.فت مســـا  هـــه  ولكـــ   ،المو وقيـــة
Financial Accounting Standard Board (FASB)  رقم   ي بيان(SFAC No.5)  اععوان "ااعتـراف والقيـار  ـي

اـي يـتم ااعتـراف  ، ي أي بعد م  بعود القوا م الماليةاصفة عامة ا م  توا رهيجي  شرر –" القوا م المالية لمعشآت األعماا
ـــــأن يكـــــون اإليـــــراد ، و اأن يكـــــون اإليـــــراد مكتســـــب  همـــــا و  ،االبعـــــد وإ باتـــــ   ـــــي الســـــجات المحاســـــبية  ،للتحقـــــق ا  قـــــاب أو امتحقق 

(Hendriksen,1982). 

، المعتجات التي تقوم الشراة اإنتاجها  ي شراءيرغ  يععي وجود ررف  ال  خارجي عما إن وجود دلي  مقعع للعملية 
ا لهل  وإنمـا يجـ  أن تقتـرن احـدث  علـي اتوقيـع عقـد  ،ي هـه  الرغبـة وااسـتعداد للشـراء  قـو غيـر اـا يولك   ،ويكون مستعد 

 ، ـة والقمـحتكـون المعتجـات معتجـات ر يسـة مثـ  الـهه  والف اـفن ي حاات معيعة اما  ،د ع نقد أو ا اعة تسلم ، أوا  مث
حتــ  يــتم ااعتــراف  ،ا  رــرف  الــ  أو لحــدوث العمليــة  عــ هعــا ا داعــي لوجــود ، إذ يمكــ  تقييمهــا االســعر الســا د  ــي الســوق 

اـاإليراد يتمثـ  هعـا اـفن هــه   لاعتـرافأن الــدلي  الموتـوعي والمقعـع  يـرون  – حـد سـواء علـ  –المهعيون والمعرـرون  ـ ،اـاإليراد
 ا  وا يشـــتري ااعتــراف اـــاإليراد هعــا حـــدوث العمليــة  عـــ ،ســـواء  ــي الوقـــ  الحــالي أو  ـــي المســتقب  ،المعتجــات م ـــمونة البيــع
(Belkaoui, 2004).   اإليــراد تــروري لتوقيــ  ااعتــراف اــاإليراد  اعتســابالمعرــرون أن شــري  ذلــ  يــر  ااإلتــا ة إلــ

يجـ  أنـ   امععـ  ،والفاعليـةم إ بـات علـ  هـه  الكفـاءة وا يج  ااعتراف اـاإليراد دون تقـدي ،اكفاءة و اعلية الشراةارتبار  
 المواد األولية للتصعيع وهها الشيء المقدم قد يتم  ي عملية الت طيو أو شراء ،ما قب  أن يتم ااعتراف ايئ  أن تقدم الشراة ش
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(Bloom, et al., 2001). ألن الشـراة  ـي  ،عقـدوهعـا ترهـر وجهـة العرـر التـي ا تريـد ااعتـراف اـاإليراد امجـرد توقيـع ال
 هه  الحالة لم تقدم أي شيء اعد.

افنـ  المـا الـهي يق ـي  اا تـرا وهـها يتفـق مـع  ،الكلية سواء لل دمة أو المعـت  االتكلفةااإليراد مرتبو  ن ااعترافوأل
التكلفـة  سـترداداأو  اإلنتـاج إتمـامرريقـة نسـبة  اسـت داموهعـا يمكـ  . (Hilton, 1999) زاد سـعر البيـع لألصـ  التكلفـةزادت 

Clough, 1986) . 
 ـإن ااعتـراف اـاإليراد ععـد البيـع يـتم ععـد نقطـة أو تـاريز  Auditing Practices Board (APB) حسـ  تعريـ و 

ن ااعتـراف اـاإليراد ععـد نقطـة إ حيـ حدوث البيع وهو التاريز الهي يتم  ي  نق  ملكيـة المعـت  للعميـ  أو تقـديم ال دمـة لـ . 
للحرـة معيعــة اإليــراد الـهي يـتم ااعتـراف اـ  هـو إنجـاز  أن المعرـرون   ، هعـا يـر  FASBالمهعيـة   رالعرـ وجهـةالبيـع تمثـ  

مــ  ت طــيو  ، مــاذا لــو اانــ  هــه  اللحرــة  ــي ســعة ماليــة ت تلــف عــ  الســعة الماليــة التــي بــهل   يهــا الجهــود الم تلفــة ، قــو
مـ  أجـ  تحقيـق اإلنجـاز الـهي تسـع  لـ   د  التكاليف التي تسـتعفوشراء المواد األولية والت زي  والتصعيع والتسويق وغيرها م

ااعتـراف اـاإليراد أ عـاء  حـوا م تلفـة نرـر مـ  هعـا بـرزت وجهـات ،(Dutta, et al., 2002) وهـو تحقيـق اإليـراد ،الشـراة
 . Levis, 1987ملية البيع  العقدية وبعد ع تسلمااعتراف ااإليراد ععد و  ااعتراف ااإليراد ععد نهاية عملية اإلنتاجو  اإلنتاج

واهل   إنهم يريدون أن توقيـ  ااعتـراف  ،العمليات اإلنتاجية تساهم  ي تحقيق اإليراد جميعير  المعررون أن وعلي  
ايف يتم تحديد الدلي  افن   :والسراا هعا ااإليراد ابد أن يحقق شروي ااعتراف ا  وهو وجود الدلي  المقعع لعملية الحدوث.

 جميـععلـ   وم  هعا برز ال اف عل  توزيـع هـها اإليـراد ؟اأعثر إقعاع  يكون مرحلة م  مراح  اإلنتاج  ةو ي أي ؟ا مقعع أم
 االواقعيــة، لــهل وأمــا مــ  العاحيــة المهعيــة  هــو ا يتصــف ،  هــو مــ  العاحيــة العرريــة معطقــي التــي أدت إلــ  توليــد . نشــطةاأل

ويرخـه علـ  هـه  المعـايير  ،اـاإليراد ااعتـرافراء قامـ  بتوتـيح مسـفلة توقيـ  قام  اللجان المهعية اإصدار عـدة معـايير وآ
 أنها تيقة ومحدودة وت ع صعاعة معيعة وا تعال  الموتوع اشك  اام .

 :تحليل البيانات ومناقشة النتائج
 :النتائج اإلحصائية الوصفية -الا أو 

 :خصائص عينة المدققين الخارجيين -أ
ن مــا نســبت  إحيــ   ، ــفعل  ر  يتــب  أن معرــم أ ــراد عيعــة الدراســة لــديهم مرهــ  اكــالوريو 1 اــالعرر إلــ  الجــدوا رقــم 

ـــ100 % هـــم مـــ  ذوي 86.4ا أن مـــا نســـبت  % مـــعهم هـــم مـــ  حملـــة البكـــالوريور أو الماجســـتير أو الـــداتورا . وياحـــ  أي  
تراوحـ   %31.8ن مـا نسـبت  إحيـ   ،ن معرم أ راد عيعة الدراسة يمتلكـون خبـرات عاليـة  ـي التـدقيقأو  ،ت صع المحاسبة

 سعة. 29-20% م  أعمار عيعة الدراسة المستهد ة تراو  بي  34ن ما نسبت  إو  سعوات. 10-7خبراتهم بي  
وبــالعرر إلــ  هــه  ال صــا ع يتبــي  أن أ ــراد عيعــة الدراســة يمتلكــون المــرهات والت صصــات وال بــرات الكا يــة التــي 

وبالتـالي اعتبـار آرا هـم ذات تـف ير  ـي معر ـة العوامـ  المحـددة  ،هـاعاك أهميتهـا واإلجااـة عتمكعهم م   هـم أسـئلة الدراسـة وإدر 
 .لتوقي  ااعتراف ااإليراد  ي الشراات الصعاعية المساهمة العامة األردنية
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 (1الجدول رقم )
 خصائص عينة المدققين الخارجيين

المؤهل 
النسبة  العدد العلمي

النسبة العدد التخصص %
النسبة العدد الخبرة %

النسبة العدد العمر %
% 

 34 15 29-20 20.5 9 3قل من أ 86.4 38 محاسبة 0 0 دبلوم
 25 11 39-30 29.5 13 6-3من 6.8 3 إدارة 68.2 30 بكالوريوس
 20.5 9 50-40 31.8 14 10-7من 2.3 1 اقتصاد 27.3 12 ماجستير
 20.5 9 50منأكثر  18.2 8 10منأكثر  4.5 2 مالية 4.5 2 دكتوراه
 100 44  100 44  100 44  100 44 المجموع

 :المدراء الماليينخصائص عينة  -ب
ن مــا نســبت  إحيــ   ، ــفعل  ر  يتــب  أن معرــم أ ــراد عيعــة الدراســة لــديهم مرهــ  اكــالوريو 2اــالعرر إلــ  الجــدوا رقــم  

ـــ94.7 ـــة البكـــالوريور أو الماجســـتير. وياحـــ  أي   % هـــم مـــ  ذوي ت صـــع 77.2ا أن مـــا نســـبت  % مـــعهم هـــم مـــ  حمل
تزيـد خبـراتهم  %42.1ن مـا نسـبت  إحي   ،ن معرم أ راد عيعة الدراسة يمتلكون خبرات عالية  ي اإلدارة الماليةأو  ،المحاسبة

 .ا  عام  يخمس ل % تزيد أعمارهم ع31.6ن ما نسبت  إو  .عشر سعوات  فعثر ل ع

متلكــون المــرهات والت صصــات وال بــرات الكا يــة التــي وبــالعرر إلــ  هــه  ال صــا ع يتبــي  أن أ ــراد عيعــة الدراســة ي
وبالتـالي اعتبـار آرا هـم ذات تـف ير  ـي معر ـة العوامـ  المحـددة  ،هـاعتمكعهم م   هـم أسـئلة الدراسـة وإدراك أهميتهـا واإلجااـة ع

 .لتوقي  ااعتراف ااإليراد  ي الشراات الصعاعية المساهمة العامة األردنية
 (2الجدول رقم )

 عينة المدراء الماليينخصائص 

النسبة  العدد المؤهل العلمي
النسبة العدد التخصص %

النسبة العدد الخبرة %
النسبة العدد العمر %

% 
 15.8 9 29-20 8.8 5 3قل من أ 77.2 44 محاسبة 5.3 3 دبلوم

 22.8 13 39-30 15.8 9 6-3من 8.8 5 إدارة 64.9 37 بكالوريوس
 29.8 17 50-40 33.3 19 10-7نم 7 4 اقتصاد 29.8 17 ماجستير
 31.6 18 50منأكثر  42.1 24 10منأكثر  7 4 مالية 0 0 دكتوراه
 100 57  100 57  100 57  100 57 المجموع

 :أثر متغيرات الدراسة على توقيت االعتراف باإليراد من وجهة نظر إجمالي العينة -اثانيا 

 :العوامل المستقلة ذات العالقة بالمنتج -أ
اتفقــ   حيــ والتــي تــر ر علــ  توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد،    العوامــ  المســتقلة ذات العاقــة اــالمعت 3لجــدوا رقــم  يوتــح ا

ـ العوامـ  المسـتقلة علـ  توقيـ  ااعتـراف اـاإليراد جميع ئتي الدراسة عل  تف ير    اـ  3للعسـ  المشـار إليهـا االجـدوا رقـم   او ق 
لهـا التـف ير األعبـر علـ  توقيـ  ااعتـراف اـاإليراد،  يبـدأ تف يرهـا مـ  مرحلـة الت طـيو اـان  ،الما رالـ   تـرة اإلنتـاجو  ،ةعل  حد

إلـ  معـت   ا  وصـو  ،إل  شراء المواد األولية وخزنها وجلبهـا إلـ  مواقـع اإلنتـاج أو المـزج بـي  ععاصـر اإلنتـاج لشراء المواد األولية
 .عتراف ااإليراد ععدهاالمراح  يمك  اا وبهها  إن  ي ا  مرحلة م  هه  ،تام الصعع
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مـا تــر ر  ا غالب ـ اــاإليراد،لــهل  تـف ير أعبـر علــ  توقيـ  ااعتـراف  اـان، الصـفقة المتفـق عليهــا ابيـرة اميــة أوالمـا اـان حجـم و 
مـا  إذاكيـف   ،تفجيـ  تسـجي  بعـد معـي  الكميات والمبـال  الكبيـرة علـ  قـرار المـدير المـالي أو المـدقق ال ـارجي  يمـا ي ـع تقـديم أو

ن عمليــة توقيــ  إإذ  ،اــاإليرادويتفــق الطر ــان اــفن ســعر المعــت  مــ  العوامــ  األعثــر أهميــة لتوقيــ  ااعتــراف  اــاإليراد. األمــرلــق تع
ن لطلــ  المســتهلكي  المرتفــع علــ  إ ، وحيــ عــ  األخــر   إحــداهما  وا يمكــ   صــ ،اإليــرادلهــا ارتبــاي مباشــر اعمليــة قيــار  اإليــراد
ــ اتــف ير  المعــت   ــادة  اــاإليراد،اعتــراف توقيــ  ا  عل ــالي تقليــ   اإلنتــاج،وتقليــ   تــرة  اإلنتــاجإذ يعمــ  هــها الععصــر علــ  زي  الفتــرةوبالت
اـهل  يــر ر الطلـ  المســتمر علـ  المعــت  علـ  رــوا  تــرة  ،مـ  مراحلهــا ةمرحلــ ةععــد أيـاـاإليراد  يهــا  التــي قـد يــتم ااعتـراف الممتـدة
بـي   ئتـي الدراسـة  اهعـاك اتفاق ـامـا أن  ،مـ  مراحلهـا ةمرحلـ ةععـد أيـ اـاإليرادااعتـراف  يهـا التي قد يـتم الفترة وبالتالي عل   اإلنتاج،

التـي  ويرهـر ذلـ  بوتـو   ـي الميـزات وال صـوم ااإليراد،عل  توقي  ااعتراف   ترة صاحية المعت  لاستهاك حوا تف ير عام 
مـ  خـاا تقـديم  اـاإليراد،ااعتـراف  امحاولـة تقـديمحيـ  تقـوم  ،تهاتقدمها الشراات عل  معتجاتهـا التـي يقتـرب تـاريز انتهـاء صـاحي
 .خصوم امية ونقدية ابيرة لمحاولة عر  سلعتها  ي السوق 

 (3الجدول رقم )
 العوامل المستقلة ذات العالقة بالمنتج

 
 الرقم

 
 العوامل المستقلة

 فئة المدراء الماليين فئة المدققين الخارجيين
الوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.260 3.81 1.160 3.95 ربيعة المعت  1
 1.237 3.93 1.089 3.98 روا  ترة اإلنتاج 2
 1.187 3.95 1.133 3.86 حجم  عمية  الصفقة المتفق عليها 3
 1.146 3.84 1.282 3.59 سعر المعت  4
 1.402 3.56 1.424 3.30 رل  المستهلكي  عل  المعت  5
 1.269 3.54 1.318 3.27 الطل  المستمر عل  المعت  6
 1.336 3.58 1.283 3.43  ترة صاحية المعت  لاستهاك 7

 :العوامل المستقلة ذات العالقة ببيئة الشركة الداخلية -ب

ئــة الشــراة الداخليــة والتــي المســتقلة ذات العاقــة ببي العوامــ  –يتبــي  مــ  العتــا   اإلحصــا ية لبيانــات الدراســة ال اصــة 
  .4والتي يوتحها الجدوا رقم   تر ر عل  توقي  ااعتراف ااإليراد،

تقـوم بيعما  ،ذل  إل دون تقديم أو تفجي   هي غير م طرة  ااإليرادلاعتراف  اما تسع  الشراات المستقرة مالي   اغالب   
يـر ر علـ  أن وذلـ  مـ  شـفن   ،اـاإليرادااعتـراف  بتقـديم – عـادة –تحسـي  صـورة قوا مهـا الماليـة  إلـ الشراات التي تسع  

  ي السعوات الاحقة. الماليةقوا مها 

المــاا مصــدر داخلــي مــ  مصــادر التمويــ  ويــر ر اشــك  أعبــر علــ   رأريعتبــرون أن حجــم  المــدراء المــاليي  نإعمــا 
ا يـر ر  أنـ ويعتقدون  ،ر الماارأع  حجم  ي حي  أن المدققي  ال ارجيي  ت تلف وجهة نررهم  ااإليراد،ااعتراف  توقي 

 لهــا اشــك  عاقــةمــا هــي إا حــدث اقتصــادي وا  اــاإليرادن عمليــة ااعتــراف أو  ،اــاإليراداشــك  ابيــر علــ  توقيــ  ااعتــراف 
 .نحو الحياد أعثر معها نحو الموا قة ن و ن ال ارجيو المدققيمي   ،  لهل الشراة عبير اعمليات التسجي  لد 
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 أســـهمر ــع ســـعر  المـــدراء المـــاليي مـــ  مصــلحة إن  حيــ  ،رغبـــة الشــراة  ـــي ر ــع ســـعر أســـهمهاعامـــ   إلــ  ةاإلشـــار تجــ  و 
 عامــ  وهـها يتفــق مـع .اـاإليراداتفقــ   ئتـا الدراسـة علــ  تـف ير هـها العامــ  علـ  توقيـ  ااعتــراف حيـ   ،شـراتهم  ـي الســوق المـالي

 أســهم ـي ر ـع سـعر  المـدراء المــاليي اـد مصـلحة ر ي مــا وهـو ،المـاليرغبـة الشـراة  ـي زيـادة حجــم التـداوا علـ  أسـهمها  ــي السـوق 
 حجــم و تــرة  ربيعــة المــديعي حد ــ  ت ئتــا الدراســة حــوا التــف ير الكبيــر الــهي   ، امــا اتفقــم وحجــم التــداوا  ــي الســوق المــاليشــراته

 كلمـا اـان  ،اإلنتـاجا  ـي تقليـ  رـوا  تـرة جـد   اتروري   األقسامويعتبر التعاون بي  ، ااإليرادعل  توقي  ااعتراف   وسياسة اا تمان
، حيـ  نجـد أن لكفـاءة األقسـام اـاإليراد  يها وبالتالي ان ف   الفترة التي قد يتم ااعتراف ،اإلنتاجان فض روا  ترة  ا،التعاون ابير  

ألقسـام تسـاهم اشـك  ابيـر  ـي تحقيــق علـ  توقيـ  ااعتــراف اـاإليراد ألن هـه  ا االم تلفـة  المشـتريات، المبيعـات، اإلنتـاج  لهـا تـف ير  
 اإليراد.

 (4الجدول رقم )
 العوامل المستقلة ذات العالقة ببيئة الشركة الداخلية

 
 الرقم

 
 العوامل المستقلة

 فئة المدراء الماليين فئة المدققين الخارجيين
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.070 4.12 1.067 3.98 المالي للشراةااستقرار  8
 1.275 3.65 1.328 3.34 حجم رأر الماا 9
 1.278 3.61 1.301 3.27 رغبة الشراة  ي ر ع سعر أسهمها  ي السوق المالي 10
 1.255 3.53 1.208 3.43 رغبة الشراة  ي زيادة حجم التداوا عل  أسهمها  ي السوق المالي 11
 1.269 3.49 1.311 3.16 رة أو متفا لة ش صية اإلدارة  متحف 12
 1.195 3.44 1.298 3.11  مرازي، ا مرازي  أسلوب اإلدارة 13
 0.906 4.04 0.888 3.95  حجم و ترة وسياسة اا تمان  ربيعة المديعي  14
 1.054 3.82 1.052 3.68 مد  التعاون بي  األقسام الم تلفة   مشتريات، م ازن، إنتاج، مبيعات  15
 1.000 4.00 1.073 3.68 الطاقة الت زيعية لد  الشراة 16
 1.224 3.58 1.247 3.45 عفاءة قسم المشتريات 17
 1.060 3.86 1.033 3.84 عفاءة قسم المبيعات 18
 1.187 3.81 1.160 3.84 عفاءة قسم اإلنتاج 19

 :العوامل المستقلة ذات العالقة ببيئة الشركة الخارجية- ج

ــ5رقــم   يوتــح الجــدوا ر ر علــ  توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد،   العوامــ  المســتقلة ذات العاقــة ببيئــة الشــراة ال ارجيــة التــي ت
والقـــواني  المتعلقـــة االشـــراات واســـتقرار إصـــدار التعـــديات علـــ  قـــانون تـــريبة  اتفقـــ   ئتـــا الدراســـة حـــوا تـــف ير الت صـــع حيـــ 

يعتبـر الـدخ  نـات  عمليـة رــر  اـاإليراد، امــا علـ  توقيـ  ااعتـراف لمبيعـات العسـ  المفروتـة المتعلقـة اقـانون تــريبة او  المبيعـات
مــ  ناحيــة ت فــيض  ء  ســوا ،تــر ر اال ــرورة علــ  الــدخ  اــاإليرادوبهــها  ــإن عمليــة توقيــ  ااعتــراف  ،اإليــراداتالمصــرو ات مــ  

 ي الشراات التـي تكـون معفـاة مـ  تـريبة  زيادة الدخ  م  ناحية أو  ،وبالتالي تفخير د ع ال ريبة المفروتة عل  الدخ  ،الدخ 
 ، ا  وذلــ  عــ  رريــق ت فــيض اإليــرادات  تفجيلهــا مــث ،اإلدارة نحــو ت فــيض الــدخ   ســع ،والمــا زادت العســ  المفروتــة الـدخ  .
 ،دةلت فـيض الـدخ ، والمــا اانـ  العاقـة جيــ ُف ـل حيـ  تجــد اإلدارة أن ت فـيض اإليـرادات هـي الطريقــة ال مصـرو ات،أو زيـادة ال

 ها ااعتراف ااإليراد. يوبالتالي ت فيض الفترة التي سيتم  ،عان  هعاك القدرة أعبر عل  ت فيض  ترة اإلنتاج
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 (5الجدول رقم )
 العوامل المستقلة ذات العالقة ببيئة الشركة الخارجية

 
 الرقم

 
 العوامل المستقلة

 فئة المدراء الماليين فئة المدققين الخارجيين
الوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 1.490 3.96 1.056 4.05 صعاعات خفيفة،  قيلة وغيرها  ا   مث الت صع 20
 0.997 3.93 0.978 3.80 استقرار إصدار التعديات عل  القواني  المتعلقة االشراات 21
 1.076 3.95 1.067 3.98 استقرار التعديات عل  قانون تريبة الدخ  22
 1.052 4.00 1.100 4.00 العس  المفروتة  ي قانون تريبة الدخ  23
 1.008 4.14 0.955 4.14 استقرار التعديات عل  قانون تريبة المبيعات 24
 1.075 4.07 1.065 3.93 العس  المفروتة المتعلقة اقانون تريبة المبيعات 25
 1.880 3.98 1.212 3.80 عاقة الشراة مع الموردي  26

 :العوامل المستقلة ذات العالقة بالخواص والمبادئ والفروض والمحددات المحاسبية -د
ر ر علـ    العوام  المستقلة ذات العاقة اال وال والمبـاد  والفـرو  والمحـددات المحاسـبية والتـي تـ6رقم   الجدوايوتح 

ــ ميــعجالدراســة علــ  تــف ير  اتوقيــ  ااعتــراف اــاإليراد، وقــد اتفقــ   ئتــ للعســ   االعوامــ  المســتقلة علــ  توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد و ق 
 ،ااعتماديـة مـع توقيـ  ااعتـراف اـاإليراد اشـك  ابيـرو  مـةء، حي  ترتبو خاصية الماة  ا  عل  حد6المشار إليها االجدوا رقم  

 رت االمــا تــو و  مــة،ءت المحاســبية أعثــر مااانــ  المعلومــا ،درجــة ااعتماديــة معاســب ا، واــهل  كلمــا اــان توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد 
يـرتبو مبـدأ المقابلـة مـع توقيـ  ااعتـراف اـاإليراد  اـهل  المعلومات اشك  أعبر اان اإل صا  ععها االطريقة المعاسبة اشك  أ  ـ ،

ــ ة العســبية للععصــر  كلمــا اانــ  األهميــشــروي ااعتــراف اــاإليراد،  مــ وإمكــان قياســها  مصــرو اتإذ تعتبــر معر ــة ال ،اابيــر   اارتبار 
ـــعلـــ  توقيـــ  ااعتـــراف  ااـــان تف يرهـــا ابيـــر   ،أعبـــر مـــع اـــ  حـــدث  ن و المـــدراء المـــالين و و ن ال ـــارجيو يتعامـــ  المـــدقق ااـــاإليراد، وعموم 

ـ ةاقتصادي ير ر عل  المعشفة االحيطة والحهر.  يتبع هـراء ععـد تسـجي  أيـ ا علـ  حمايـة الـهات عمليـة أو حـدث هـها المحـدد حرص 
د التكلفــة دويــر ر محــ ،التفعــد، لــهل  اتفقــ   ئتــا الدراســة حــوا تــف ير هــها المحــدد وتــف ير  علــ  توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد ــي ظــ  عــدم 

المحاسـبية  المعلومـة تكلفـة  ،عل  اإلجـراءات المحاسـبية التـي تقـوم بهـا الشـراات ععـد تسـجي  أي بعـد مـ  ععاصـرها الماليـة والمعفعة
تفـق جـوهر عمليـة التقـديم ييجـ  أن  اـاإليرادلـهل   ععـد تقـديم أو تـفخير ااعتـراف  ،عـدت مـ  أجلهـاالتـي أ  ةيج  أن ا تفـوق المعفعـ

 أو التفجي  مع هها المحدد.
 (6الجدول رقم )

 المبادئ والفروض والمحددات المحاسبيةو  العوامل المستقلة ذات العالقة بالخواص

 دراء الماليينفئة الم فئة المدققين الخارجيين العوامل المستقلة الرقم
 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

 0.892 4.09 1.075 3.77 مةءخاصية الما 27
 1.250 3.95 1.189 3.93 خاصية ااعتمادية 28
 0.947 4.18 1.010 4.16 مبدأ اإل صا  29
 0.787 4.33 0.831 4.23 مبدأ المقابلة 30
 1.025 4.05 1.224 4.11 تمرارية  ر  ااس 31
 0.947 4.18 1.069 4.14  ر  الدورية  32
 0.818 4.21 0.945 4.11 محدد األهمية العسبية  33
 0.840 4.21 0.987 4.16 محدد الحيطة والحهر 34
 0.923 4.07 0.988 4.00 محدد التكلفة والمعفعة 35
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 :والسياسات التجاريةالعوامل المستقلة ذات العالقة باإلجراءات  – ه
 ،  العوام  المستقلة ذات العاقة ااإلجراءات والسياسات التجارية والتي تر ر عل  توقي  ااعتراف ااإليراد7يوتح الجدوا رقم  

 ،ةاهلمتسـ ةمتفا لـتلـ  السياسـة والمـا اانـ   ،اـاإليرادأمكـ  تقـديم ااعتـراف  ،ةمتحفرـ سياسـة ،التجاري  كلما اان  سياسة معح اا تمان 
 أ  ـ سياسة البيـع االتقسـيو وتعتبر تحصي  المبال  المفتر  تحصيلها  إمكانيةلحي  التفعد م   ااإليرادتفجي  ااعتراف  إل أد  ذل  

مــا اتفقــ  عليــ   ئتــا  وهــها ،اــاإليرادتقــديم ااعتــراف  إلــ أد  ذلــ   ،اانــ  ال صــومات العقديــة ابيــرة كلمــا ، مثــاا علــ  تــف ير هــها العامــ 
مـا تعتمـد هـه  السياسـة تلــ  الشـراات التـي لـديها راقــة  اوغالب ــ .تعتبـر ال صـومات الكميـة وســيلة تحفيـز لزيـادة حجـم المبيعـاتو  سـة،الدرا

بـي   ئتـي الدراسـة حـوا تـف ير هـها العامـ  علـ  توقيـ  ااعتـراف  اونجـد أن هعـاك اتفاق ـاإلنتـاج، ت زيعية مرتفعة ولديها اميات ابيرة مـ  
 عجـد أن الشـراات تقـوم بتقـديم  اـاإليراد،عتبر صفات العمي  الش صية والمالية م  العوام  المـر رة علـ  توقيـ  ااعتـراف تااإليراد، اما 
 ،كــ  هعــاك معلومــات اا يــة عــ  العميــ ت مإذا لــ اــاإليرادااعتــراف  بتفجيــ تقــوم   إنهــاواــهل   ،اإذا اــان العميــ  جيــد   اــاإليراد،ااعتــراف 
 ا ععد تحصي  العقدية.إ ااإليرادالبيع االتقسيو حي  ا يتم ااعتراف  عمليات اأي   ومثاا ذل  

 (7الجدول رقم )
 العوامل المستقلة ذات العالقة باإلجراءات والسياسات التجارية

 فئة المدراء الماليين فئة المدققين الخارجيين العوامل المستقلة الرقم
 االنحراف المعياري  يالوسط الحساب االنحراف المعياري  الوسط الحسابي

 0.931 4.09 0.849 4.02 سياسة معح اا تمان التجاري  36
 0.888 3.88 0.868 3.89 سياسة معح ال صومات العقدية 37
 0.854 4.14 0.914 4.05 سياسة معح ال صومات الكمية 38
 0.923 3.93 0.846 4.07 سياسة انتقاء العماء 39

 :المؤثرة في توقيت االعتراف باإليراد من وجهة نظر فئتي الدراسةترتيب مجموعات العوامل  -اثالثا 

  اتفــاق  ئتــي الدراســة علــ  العوامــ  المســتقلة المتعلقــة االمبــاد  والفــرو  والمحــددات المحاســبية علــ  8يوتــح الجــدوا رقــم  
ــ ــقا مــة  اتوقيــ  ااعتــراف اــاإليراد، ولهــه  العوامــ  أهميــة ابيــرة علــ  القــوا م الماليــة وخصوص  تــم علــ   االــدخ ، وناحــ  أن هعــاك اتفاق 

 .مجموعة م  حي  األهمية لد   ئتي الدراسة ةالعوام  المستقلة م  حي  الترتي   لم ي تلف ترتي  أي
 (8الجدول رقم )

 ترتيب مجموعات العوامل المؤثرة في توقيت االعتراف باإليراد من وجهة نظر فئتي الدراسة

رقم 
 المجموعة

 عنوان المجموعة
 فئة المدراء الماليين ة المدققين الخارجيينفئ

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب

1 
العوام  المستقلة ال اصة االعوام  ذات 

 4 0.941 3.74 4 0.923 3.63 العاقة االمعت 
 5 0.832 3.75 5 0.741 3.56 العوام  المتعلقة ببيئة الشراة الداخلية 2
 3 0.857 4.01 3 0.828 3.98 العوام  المتعلقة ببيئة الشراة ال ارجية 3
العوامــــ  المســــتقلة المتعلقــــة اــــال وال والمبــــاد   4

 1 0.722 4.14 1 0.804 4.67 والفرو  والمحددات المحاسبية

العوام  المستقلة المتعلقة ااإلجراءات  5
 2 0.750 4.01 2 0.732 4.00 التجارية والسياسات
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 :اختبار فرضيات الدراسة
االعوامــ  المحــددة لتوقيــ  ااعتــراف  والمــدققي  ال ــارجيي   يمــا يتعلــق المــدراء المــاليي  اعــد القيــام امعاقشــة العتــا   الوصــفية آلراء

ات الدراســة التــي تــم بيانهــا يراــز هــها الجــزء مــ  البحــ  علــ  اختبــار  رتــي ،اــاإليراد  ــي الشــراات الصــعاعية المســاهمة العامــة األردنيــة
، حي  سيتم اختبار الفرتيات علـ  أسـار اختبـار العيعـة الواحـدة  الفئتـي  سـوية   واـهل  اختبـار الفرتـيات علـ  أسـار وجهتـي اسااق  
 .ةوالمدققي  ال ارجيي  ا  عل  حد المدراء الماليي نرر 

 (9الجدول رقم )
 آراء فئتي الدراسة من رفض أو قبول الفرضيات  

الوسط  رضية الدراسةف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 tاختبار 

 
 فئة المدراء الماليين فئة المدققين الخارجيين الداللة

 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 7.489 0.930 3.69 الرئيسة األولى
 ية العدميةر ض الفرت ر ض الفرتية العدمية  0.000 5.975 0.941 3.74 الفرعية األول 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 4.597 0.912 3.63 الفرعية الثانية 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 8.416 0.795 3.66 الرئيسة الثانية 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 6.767 0.832 3.75 الفرعية الثالثة 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 5.137 0.733 3.56 الفرعية الرااعة 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 11.911 0.841 3.99 الرئيسة الثالثة 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 8.880 0.858 4.00 الفرعية ال امسة

 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 8.033 0.819 3.98 السادسة الفرعية 
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 14.740 0.756 4.10 الرئيسة الرابعة
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 11.918 0.722 4.14 الفرعية السااعة
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 9.002 0.795 4.07 الفرعية الثامعة

 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 14.187 0.714 4.00 الرئيسة الخامسة
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 10.796 0.934 4.01 الفرعية التاسعة
 ر ض الفرتية العدمية ر ض الفرتية العدمية  0.000 9.311 0.724 4.00 الفرعية العاشرة

 :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المنتج وتوقيت االعتراف باإليراد -الفرضية الرئيسة األولى

ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  0.930بتشـت  مقـدار   3.69  أن متوسو إجااـات إجمـالي العيعـة بلـ  9  يرهر الجدوا رقم
، وبهـها نـر ض ممـا يععـي وجـود عاقـة بـي  ربيعـة المعـت  وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد 0.05ععـد مسـتو   اإحصا ي  دالة  ا روق  

 الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين المنــتج وتوقيــت االعتــراف بــاإليراد مــن وجهــة نظــر  -الفرضــية الفرعيــة األولــى
 :نالمدراء الماليي

ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  ،0.941بتشـت   3.74بلـ   المـدراء المـاليي   أن متوسـو إجااـات  ئـة 9  يرهر الجدوا رقم
مما يععي وجود عاقة بي  ربيعة المعت  وتوقي  ااعتراف اـاإليراد مـ  وجهـة نرـر  ،0.05ا ععد مستو  دالة إحصا ي   ا روق  

 ية ونقب  الفرتية البديلة.، وبهها نر ض الفرتية العدمالمدراء الماليي 
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ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين المنــتج وتوقيــت االعتــراف بــاإليراد مــن وجهــة نظــر  -الفرضــية الفرعيــة الثانيــة
 :ققين الخارجينالمد

ويرهــر الجــدوا أن  ،0.912 بتشــت  3.63  أن متوســو إجااــات  ئــة المــدققي  ال ــارجي  بلــ  9  يرهــر الجــدوا رقــم
مما يععي وجود عاقة بي  ربيعة المعـت  وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد مـ  وجهـة  0.05ععد مستو   ادالة إحصا ي   اهعاك  روق  
 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.المدراء الماليي نرر 

 :توقيت االعتراف باإليرادو شركة الداخلية البيئة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -الفرضية الرئيسة الثانية

ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  ،0.795بتشت  مقـدار   3.66  أن متوسو إجااات إجمالي العيعة بل  9  يرهر الجدوا رقم
، وبهـها عاقـة بـي  بيئـة الشـراة الداخليـة وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليرادممـا يععـي وجـود  0.05دالة إحصـا يا ععـد مسـتو   ا روق  

 ة ونقب  الفرتية البديلة.نر ض الفرتية العدمي

وتوقيـت االعتـراف بـاإليراد مـن شـركة الداخليـة البيئـة ال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين  -الفرضية الفرعية الثالثـة
 :المدراء الماليينوجهة نظر 

هعـاك  ويرهـر الجـدوا أن ،0.832 بتشـت  3.75بلـ   المـدراء المـاليي   أن متوسـو إجااـات  ئـة 9  يرهر الجدوا رقم
مما يععي وجود عاقة بي  بيئة الشراة الداخلية وتوقي  ااعتراف ااإليراد م  وجهـة  0.05مستو   دا ععدالة إحصا ي   ا روق  
 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.المدراء الماليي نرر 

وتوقيـت االعتـراف بـاإليراد مـن  ة الشـركة الداخليـةبيئـال توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين  -الفرضية الفرعية الرابعـة
 :ققين الخارجيينوجهة نظر المد

ويرهــر الجــدوا أن  ،0.733 بتشــت  3.56  أن متوســو إجااــات  ئــة المــدققي  ال ــارجي  بلــ  9  يرهــر الجــدوا رقــم
وتوقي  ااعتـراف اـاإليراد مـ   مما يععي وجود عاقة بي  بيئة الشراة الداخلية 0.05ا ععد مستو  دالة إحصا ي   اهعاك  روق  

 وجهة نرر المدققي  ال ارجيي ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.

 :وتوقيت االعتراف باإليراد بيئة الشركة الخارجيةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -الفرضية الرئيسة الثالثة

ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  ،0.841بتشت  مقـدار   3.99لي العيعة بل    أن متوسو إجااات إجما9  يرهر الجدوا رقم
، وبهـها وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد  ارجيـةعاقة بي  بيئـة الشـراة المما يععي وجود  ،0.05ا ععد مستو  دالة إحصا ي   ا روق  

 نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.

وتوقيـت االعتـراف بـاإليراد مـن  بيئة الشركة الخارجيةذات داللة إحصائية بين  ال توجد عالقة -الفرضية الفرعية الخامسة
 :المدراء الماليينوجهة نظر 

ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  ،0.858بتشـت   4.00بلـ   المـدراء المـاليي   أن متوسـو إجااـات  ئـة 9  يرهر الجدوا رقم
ــ ي  بيئــة الشــراة ال ارجيــة وتوقيــ  ااعتــراف اــاإليراد مــ  ممــا يععــي وجــود عاقــة بــ 0.05مســتو   دا ععــدالــة إحصــا ي   ا روق 

 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.المدراء الماليي وجهة نرر 
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وتوقيـت االعتـراف بـاإليراد مـن  بيئة الشركة الخارجيةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -الفرضية الفرعية السادسة
 :الخارجين ققينوجهة نظر المد

ويرهــر الجــدوا أن  ،0.819 بتشــت  3.98  أن متوســو إجااــات  ئــة المــدققي  ال ــارجي  بلــ  9  يرهــر الجــدوا رقــم
مما يععي وجود عاقة بي  ربيعة المعـت  وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد مـ  وجهـة  0.05مستو   دا ععدالة إحصا ي   اهعاك  روق  

 رتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.نرر المدققي  ال ارجيي ، وبهها نر ض الف

والمحـددات  ضبين خصائص المعلومات المحاسـبية والفـرو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية  -الفرضية الرئيسة الرابعة
 :وتوقيت االعتراف باإليراد المحاسبية

ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  ،0.756بتشت  مقـدار   4.10  أن متوسو إجااات إجمالي العيعة بل  9  يرهر الجدوا رقم
عاقـــة بـــي  الفـــرو  والمحـــددات وال ـــوال المحاســـبية وتوقيـــ  ممـــا يععـــي وجـــود  0.05ا ععـــد مســـتو  دالـــة إحصـــا ي   ا روق ـــ

 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.ااعتراف ااإليراد

والمحـددات  ضئص المعلومـات المحاسـبية والفـرو خصـاال توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين  -الفرضية الفرعية السابعة
 :المدراء الماليينوتوقيت االعتراف باإليراد من وجهة نظر  المحاسبية

 اويرهـر الجـدوا أن هعـاك  روق ـ ،0.722 بتشـت  4.14بلـ   المـدراء المـاليي   أن متوسـو إجااـات  ئـة 9  يرهر الجـدوا رقـم
عاقة بـي  الفـرو  والمحـددات وال ـوال المحاسـبية وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد  مما يععي وجود ،0.05ا ععد مستو  دالة إحصا ي  

 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.المدراء الماليي م  وجهة نرر 

 تالفــروض والمحــددات والخــواص المحاســبية وتوقيــال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  -الفرضـية الفرعيــة الثامنــة
 :ققين الخارجينعتراف باإليراد من وجهة نظر المداال

ويرهــر الجــدوا أن  ،0.795 بتشــت  4.07   أن متوســو إجااــات  ئــة المــدققي  ال ــارجي  بلــ 9  يرهــر الجــدوا رقــم
مما يععي وجود عاقة بي  الفرو  والمحددات وال وال المحاسـبية وتوقيـ   ،0.05ا ععد مستو  دالة إحصا ي   اهعاك  روق  
 راف ااإليراد م  وجهة نرر المدققي  ال ارجيي ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.ااعت

 :وتوقيت االعتراف باإليراد اإلجراءات والسياسات التجاريةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  -الفرضية الرئيسة الخامسة
ويرهـر الجـدوا أن هعـاك  ،0.741بتشت  مقـدار   4.00عيعة بل    أن متوسو إجااات إجمالي ال9  يرهر الجدوا رقم

ـــ التجاريـــة وتوقيـــ  ااعتـــراف  توالسياســـا اإلجـــراءاتعاقـــة بـــي  ممـــا يععـــي وجـــود  0.05ا ععـــد مســـتو  دالـــة إحصـــا ي   ا روق 
 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.ااإليراد

وتوقيــت االعتــراف  التجاريــةت اوالسياســ اإلجــراءاتقــة ذات داللــة إحصــائية بــين ال توجــد عال -الفرضــية الفرعيــة التاســعة
 :المدراء الماليينباإليراد من وجهة نظر 

 اويرهـر الجـدوا أن هعـاك  روق ـ، 0.934 بتشـت  4.01بلـ   المـدراء المـاليي   أن متوسـو إجااـات  ئـة 9  يرهر الجـدوا رقـم
وتوقيـ  ااعتـراف اـاإليراد مـ  وجهـة  التجاريـة تود عاقـة بـي  اإلجـراءات والسياسـاممـا يععـي وجـ 0.05ا ععد مسـتو  دالة إحصا ي  

 ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلة.المدراء الماليي نرر 
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وتوقيــت االعتــراف  اإلجــراءات والسياســات التجاريــةال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين  -الفرضــية الفرعيــة العاةــرة
 :ققين الخارجينيراد من وجهة نظر المدباإل

ويرهــر الجــدوا أن  ،0.724 بتشــت  4.00   أن متوســو إجااــات  ئــة المــدققي  ال ــارجي  بلــ 9  يرهــر الجــدوا رقــم
التجاريـة وتوقيـ  ااعتـراف  توالسياسـامما يععي وجود عاقة بي  اإلجـراءات  ،0.05ا ععد مستو  دالة إحصا ي   اهعاك  روق  
 .وجهة نرر المدققي  ال ارجيي ، وبهها نر ض الفرتية العدمية ونقب  الفرتية البديلةم   ااإليراد

المـدراء ال توجـد فـروذ ذات دالالت إحصـائية لمتوسـط إجابـات المـدققين الخـارجيين مـن جهـة و  -الفرضية الرئيسـة السادسـة
 :من جهة أخرى حول العوامل المحددة لتوقيت االعتراف باإليراد الماليين

ــ10مــ  الجـدوا رقــم   يت ـح   لكــ  مـ  العوامــ  المتعلقــة 0.05ذات دالـــة إحصـا ية ععـــد المستــو    ا  أن هعـاك  روق 
ولهـها نـر ض الفرتـية العدميـة  ،ببيئة الشـراة ال ارجيـة والعوامـ  المسـتقلة المتعلقـة االمبـاد  والفـرو  وال ـوال المحاسـبية

 ونقب  الفرتية البديلة.

وبهـها نقبـ   ،المستقلة المتعلقة ااإلجراءات والسياسات التجارية  إن الفروق غيـر دالـة إحصـا ي  أما  يما ي ع العوام  ا
 الفرتية العدمية ونر ض الفرتية البديلة.

 (10الجدول رقم)
 إجابات المدققين الخارجيين والمديرين الماليين حول العوامل المحددة لتوقيت االعتراف باإليراد

 العامل المستقل الرقم

المدققين  فئة
 الخارجيين

فئة المدراء 
 الماليين

Man 
Whitney 

P-Value 
الوسط  اختبار الفرضية

 الحسابي
الوسط 
 الحسابي

العوام  المستقلة ال اصة االعوام  ذات  1
 قبوا الفرتية العدمية 0.232 3.74 3.63 العاقة االمعت 

 قبوا الفرتية العدمية 0.670 0.37 3.56 العوام  المتعلقة ببيئة الشراة الداخلية 2
 ر ض الفرتية العدمية 0.027 4.01 3.98 العوام  المتعلقة ببيئة الشراة ال ارجية 3
العوام  المستقلة المتعلقة اال وال والمباد   4

 ر ض الفرتية العدمية 0.024 4.14 4.67 والفرو  والمحددات المحاسبية
العوام  المستقلة المتعلقة ااإلجراءات  5

 قبوا الفرتية العدمية 0.897 4.01 4.00 سياسات التجاريةوال

 :جـالنتائ
 إنــ  يمكـ  تل ــيع العتــا    ،علــ  مــا تـم بيانــ   ــي الفقـرات الســااقة مــ  تحليـ  لبيانــات الدراســة واختبـار  رتــياتها ء  بعـا
 التي توصل  إليها هه  الدراسة اما يلي: المهمة

لــة  ــي توقيــ  ااعتــراف اــاإليراد، إذ تــم ااتفــاق علــ  أهميــة ربــو اإليــراد مــع اتفــق رر ــا الدراســة علــ  أهميــة مبــدأ المقاب -1
 ا.واهل   إن ا  مصروف ابد أن يولد إيراد   ،إيراد بدون مصروف دالمصروف،  ا يوج

أو  ن و المـدراء المـاليما يسـع   ا غالب   ،الحهر  ي توقي  ااعتراف ااإليرادو  اتفق   ئتا الدارسة عل  أهمية محدد الحيطة -2
 ن إل  التحوي ععد تسجي  البيانات المالية.و ن ال ارجيو المدقق
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ن توقيـ  ااعتــراف اــاإليراد يعتمــد أ هــم يعتقــدون  ،المـدراء المــاليي جـاء محــدد األهميــة العســبية  ـي المرتبــة الثانيــة لــد   -3
   قــد حــ   ــي المرتبــة يارجيمــا االعســبة للمــدققي  ال ــأ ،بدرجــة ابيــرة علــ  األهميــة العســبية لايــراد المــراد ااعتــراف اــ 

 السادسة م  حي  األهمية العسبية.

 .المدراء الماليي جاء  ر  الدورية  ي الترتي  ال امس م  حي  األهمية لك  م  المدققي  ال ارجي  و  -4
سـعة األهمية  ي العوام  الت حي ن أسلوب اإلدارة   مرازي ، امرازي   يمث  المرتبة األخيرة م  أاتفق   ئتا الدراسة  -5

    قبـــ  األخيـــرة   مـــ  حيــــ  يبيعمـــا تحتـــ  ش صـــية اإلدارة  متحفرـــة أو متفا لـــة  المرتبــــة الثامعـــة والثا ـــ ، يوالثا ـــ
 األهمية.

 اأعثرهـا تـف ير  ن أو  ،  مـر رة علـ  توقيـ  ااعتـراف اـاإليرادياتفق   ئتا الدراسة أن جميع متغيـرات الدراسـة التسـعة والثا ـ -6
 علقة اال وال والمباد  والفرو  والمحددات المحاسبية.هي العوام  المستقلة المت

والمدققي  ال ارجيي  ر ض جميع الفرتيات العدمية وقبوا الفرتيات البديلـة حـوا وجـود  المدراء الماليي أظهرت آراء  -7
إجمـالي  التالية والتي تر ر عل  توقي  ااعتراف ااإليراد م  وجهـة نرـر ةعاقة بي  مجموعة العوام  المستقلة ال مس

،  ــم العوامــ  الفــرو  والمحــددات المحاســبية أوا  و العوامــ  المســتقلة المتعلقــة اــال وال والمبــاد   وقــد جــاءت ،العيعــة
العوامـــ  و  المســـتقلة المتعلقـــة اـــاإلجراءات والسياســـات التجاريـــة،  ـــم العوامـــ  المســـتقلة المتعلقـــة ببيئـــة الشـــراة ال ارجيـــة

العوام  المستقلة المتعلقة ببيئة الشراة الداخلية.المستقلة ذات العاقة االمعت  وأخي  را  

 :اتـالتوصي
ــ وبعــد اختبــار الفرتــيات وبيــان المتغيــرات المحــددة لتوقيــ  ااعتــراف اــاإليراد مــ   ،للعتــا   التــي تــم التوصــ  إليهــا او ق 

 يات التالية: إن  يمك  تقديم التوص ة،وجهة نرر إجمالي الدراسة وم  وجهة نرر  ئتي الدراسة ا  عل  حد
الحفـاع علـ  عدالـة القـوا م الماليـة وعرتــها اصـورة صـادقة وحياديـة لألحـداث ااقتصـادية لـد  المعشــفة،  يااسـتمرار  ـ -1

 الفرو  والمحددات المحاسبية.و  م  خاا زيادة ااهتمام اال وال والمباد 

دات لد  الشراات ومحاولة معر ة األسـباب وراء زيادة الوعي لد  المدققي  ال ارجي  االطفرات المفاجئة ااإليرا العم  عل  -2
 تل  الطفرة إن وجدت واإل صا  ععها  ي البيانات المالية ومعر ة تف ير هه  الطفرة عل  أربا  الشراة.

إذ ا يكفي ذار اإليراد  ي قا مة الدخ  ارقم جامد دون ذاـر  ،اإل صا  ع  مبدأ ااعتراف ااإليراد  ي البيانات المالية -3
 حوا تحقق اإليراد  ي اإلي احات ال اصة  ي السياسات المحاسبية المتبعة لد  الشراة. إي احات

األسباب و  زيادة الفهم والوعي لد  مدقق الحسااات حوا العوام  البيئية المر رة  ي توقي  ااعتراف ااإليراد العم  عل  -4
وبيـان أ ـر   ة  دراسـة اـ  عامـ  بيئـي علـ  حـدالتـي تـردي االشـراات إلـ  تقـديم أو تفجيـ  ااعتـراف اـاإليراد والعمـ  علـ

 القوا م المالية.و  عل  اإليراد
ممــا يــردي إلــ   تزيـادة الحفــاع علــ  اســتقرار قــانون تـريبة الــدخ  وقــانون تــريبة المبيعــات والقـواني  المتعلقــة االشــراا -5

 الثبات  ي تطبيق مبدأ ااعتراف ااإليراد.

 ،ها الموتوع م  وجهة نرر  ئات أخر  م  مست دمي البيانـات الماليـةالقيام بدراسات أخر  حوا ها يوصي الباحثون  -6
 .والمقرتي  مث  مديري الشراات والمستثمري  والمحاسبي 
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ABSTRACT 

This study investigates determinates affecting revenue recognition for Jordanian 

Industrial firms. A qualitative research methodology is applied to study the revenue 

recognition factors. To achieve this purpose, researches designated a questionnaire and 

distributed it over the sample of the study, which consists of Industrial financial managers and 

Auditors. 

Mann-Witney and T test are used to investigate the factors affecting revenue recognition 

in Jordan. This study indicates the importance of the factors determined on the revenue 

recognition. 

Also, this study finds out that centralization and decentralization is not an important 

factor in affecting the revenue recognition. While the quality characteristics and assumption 

related to revenue recognitions appeared to be more efficient in determining the timing of 

revenue recognitions. Finally, researchers suggest that increasing the disclosure related to 

financial statements, increasing the auditor’s awareness of outlaws will improve the quality of 

revenue recognition. 

 


