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 اإلهداء

 

رشدنا إلى الهداية والنجاة أصلى هللا عليه وسلم المعلم الذي إلى حبيبي رسول هللا 

 .ورضى الرحمن

لسان على تبيان فضله ، إلى من يعجز النموذج النادر من العطاء المتدفقإلى ال

دعو أنا عليه الى الذي أشتعل رأسه شيباً ألكون اليوم ما ا، إلى الذي وعظيم عطاءه

 أطال هللا والدي .رائحة الجنة وال من صحبة المصطفىن ال يحرمه الخالق القدير أ

 ر.في عمرك وجزاك هللا كل خي

 مقامها فجعل الجنة تح  أددامها، إلى التي أرتني نور الحياة، إلى إلى التي رفع هللا

 والدتي .سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ؤهاى من كان دعا، إلمالكي في الحياة

 .الحبيبة اطال هللا في عمرها

خواني محمد إ حدود إلى من شاركتهم كل حياتي إلى سندي وعضدي والخير بال

جعوني وواصلوا العطاء بدون وعبدالرزاق وداسم ويوسف وإبراهيم وأحمد الذين ش

 حماكم هللا مقابل

 اخواتي.ين حياتي إلى رياح ،رديقة والنفوس البريئةإلى القلوب الطاهرة ال

إلى من رافقني منذ أن حملنا الحقائب الصغيرة ومعه سر  الدرب خطوة بخطوة 

 .صديقي المهندس )سائد( ن.وما يزال يرافقني ويدعمني حتى األ

لى كل إصدداء زميالتي وزمالئي أصبحنا بمشوارنا أنا معهم غرباء وإلى الذين دخل

 .ج هذه الدراسة بصورتها النهائيةنداً وعوناً لي وساعدني في إخرامن كان س

 سائالً هللا عز وجل أن ينفعني بما علمنا ويزيدني وينفعكم به

 اللهم أمين



 و
 

 قديركر والتَّ الش  

ً فيه، يليق بجالل وجه   العالمين حمداً كثيراً طي    هلل رب    الحمد ً مباركا ه وعظيم با

دنا محمد صلى هللا اء والمرسلين سي   الم على أشرف األنبي  الة والس  سلطانه، والص  

هل والوهم إلى نور المعرفة ذي أخرجنا من ظلما  الج  عليه وسلم، الحمد هلل ال  

ك أن  العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا متنا إن  عل  والعلم، اللهم ال علم لنا إال ما 

 ا بعد:نفعنا بما علمتنا وزدنا علماً... أم  أو

وفيق بإنجازها أن أتقدم بها والت   تي أنعم هللا علي  يسعدني بعد إتمام دراستي ال   

راسا  العليا التي أتاح  لي فرصة وعمادة الد    اإلسراءمتنان إلى جامعة كر واإلبالش  

، وأتقدم المحاسبةدريس الكرام بقسم إكمال دراستي العليا، وإلى أعضاء هيئة الت  

متنان ووافر العرفان إلى كل من أعانني في إنجاز هذه كر وعظيم اإلبجميل الش  

ستاذ الدكتور واأل هيثم إدريس المبيضينكتور الد  ي راسة، وعلى رأسهم مشرفالد   

ادبة التي الث   مديدة وآرائهالس   مبتوجيهاته علي   اوأجاد نذيال   عبدالخالق مطلق الراوي

 انتفع  منها في دراستي.

،  العوادة علي حنان ةكتورقدير إلى أعضاء لجنة المنادشة، الد  كر والت  دم بالش  كما أتق

على ما بذلوه من جهد مقدر في تنقيح وتقويم هذه  ،ة لونا محمد شاهينكتورالد  و

ديدة مة والس  سالة كي تصبح على أكمل وجه، وأنا على يقين بأن مالحظاتهم القي   الر   

 كل الالئق.سالة وإظهارها بالش  إغناء الر   سيكون لها بالغ األثر في 

                   

 

 زيد أبو زيدالباحث: محمود 
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ناعيَّة  على ربحيَّة 15 رقماإليراد من العقود مع العمالء  أثر تطبيق معيار الشَّركات الص ِّ

ة األردنيَّة  دراسة ميدانيَّة - المساهمة العامَّ

 بو زيد أ: محمود زيد  من قبل تعدأ  

 المبيضين دريسإكتور : هيثم الد  عليها  فشرأ

 الملخص

، اإلعتوراف) 15 رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  أثور تطبيوم معيوار راسة كلى بيانهدفأ الّد  

وة  وناعي ة المسواهمة العام  ّ تحقيوم لغايواأ ، و األردني وةالقياس، اإلفصاح( على ربحي ة الش ورراأ الص 

اسوتبيان خواص  بتطووير الباحوث قوامحيث ،سوتداللياالمونهج الوصوفي ال عتمادتم اراسة أهداف الّد  

موظ وف فوي الود ائرة المالي وة  (13Iنوأ مون )توي ترو  نوة عشووائي ة وال  تم توزيعه علوى عيّ  وراسة بالّد  

ووناعي   ووة  المسوواهمة ةبالش وورراأ الّص  و علووى اسووتراتيجي ة ا، رمووا  األردني ووةالعام  راسووة أيضووا عتموودأ الّد 

وةجمع البياناأ المالي ة للش ر ناعي ة المساهمة العام  خوالل الفتورة الممتود ة مون عوام  األردني وة راأ الّص 

ووط الحسووابي  للمتغيّ وور ( شووررة، وخلصووأ الّد  4I( وعووددها )2018-2019) راسووة كلووى أن  المتوّس 

، القياس، اإلفصاح( جاء بدرجوة اإلعتراف)1Iرقم اإليراد من العقود مع العمالء المستقّل  معيار 

داللووة  ورمووا أشووارأ النتووائج كلووى وجووود أثوور   من وجهووة نظوور افووراد العينووة الدراسووة،،ةمرتفعوو

( علووى ربحي ووة اإلعتووراف) 15 رقووم اإليووراد موون العقووود مووع العمووالء معيووار كحصووائي ة لتطبيووم

ناعي ة ة األردني ة المساهمة الش رراأ الّص  و سامق العام  )بالعائد على األصوول، وبالعائود علوى حقووق  ا

بح كلى المبيعواأ(، كلوى جانوب وجوود أثور    معيوارداللوة كحصوائي ة لتطبيوم  والملري ة، وبصافي الّر 

ووناعي ة 15 رقووماإليوراد موون العقوود مووع العموالء   المسوواهمة )القيوواس( علوى ربحي ووة الش ورراأ الّص 

ة األردني ة و )بالعائد على األصول،امق العام  بح كلى المبيعاأ(،وسا  وبينما ال يوجد أثور   بصافي الّر 

)القيواس( علووى ربحي ووة  15 رقووماإليووراد مون العقووود مووع العموالء  معيووارداللوة كحصووائي ة لتطبيوم 

ووناعي ة ووة األردني ووة  المسوواهمة الش وورراأ الّص  و العام  وأوصووأ الملري ووة(، )بالعائوود علووى حقوووق  مقاسووا

 ةالمهني و والمعرفوة الخبورة لهوم ة تووفرتدريبي و الروادر البشوري مون خوالل دوراأ بتطووير راسةالّد  

العقوود موع  تقيويم لوى،باإلضوافة ك 15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارلتطبيوم  زموةالال  

اإليراد مون العقوود موع العموالء  معيارة لمتطلباأ العمالء وتحديثها وتطويرها حسب الحاجة رتلبي  

  . 15رقم

، القياس، اإلفصاح، ربحي ة اإلعتراف،  15 رقمراد من العقود مع العمالء اإلي معيار ة:لكلمات المفتاحيَّ ا

بح العائد على حقوق الملري ة، الش رراأ، العائد على األصول،  أ.كلى المبيعا صافي الّر 
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 لالفصل األوَّ 

 ارسةطار العام للد ِّ اإل

 

 المقدمة: 1-1

ئيسووة، والوو ي موون شوو نه تعزيووز اسووتمرأيُع وودا اإليووراد أحوود   نوواأ القوووائم المالي ووة الر  اري ة هووّم  مرّو 

المؤس سة؛ لما له من دور ربير في تقييم األداء المالّي  لها، ف يا مؤس سة ال يمرنها االستمرار كال  عند 

ق كيراد ي وة اإليوراد، تنواولها علوى تراليفهوا. ونتتفوا  ي اإلطوار المفواهيمي  للقووائم المالي وة ال و ظوراو ألهّم 

ن  دخوول المؤس سووة يتوو ل ف موون المراسووب  بوو (IASB) ةس معووايير المحاسووبة الد ولي ووصوودر عوون  مجلوو

بوواإليراد، بموا فوي  لوك توقيووأ  اإلعترافهوي المتعلّ قوة بو أ، كلوى جانوب روون الناقطووة األهومواإليورادا

أخر، تحديد الوقأ الو ي تتودف م فيوه العوائود  به، بمعنى اإلعترافومقدار اإليراد ال ي تم   اإلعتراف

 س سة.االقتصادي ة كلى المؤ

ة ومجلووس معووايير المحاسووب (IASB)ة مجلووس معووايير المحاسووبة الد وليّوو بوودأ 2002ومنوو  عووام 

وعف فوي  بتبنّ ي معيار دوليّ  (FASBاألمريرية ) المالي ة مشترك، يهدف كلى كلغواء الت ناقضواأ والض 

ة ليشومل راف وة القضوالمعايير الس ابقة لالعتراف باإل ايا المرتبطوة بواإليراد، يراد، وبناء كطوار أرثور قوو 

وناعاأ والوحوداأ وأسوواق  كلى جانب تطوير قابلي ة ممارساأ اإلعتراف باإليراد؛ للمقارنة بوين الّص 

المال المختلفة؛ بغيوة تزويود مسوتخدمي القووائم المالي وة بمعلومواأ قيّ موة لتطووير متطل بواأ اإلفصواح، 

جوووع كليهوووا، وتسووهيل كعووداد القوووائم المالي ووة عوون طريووم تخفوويض عوود د المتطل بوواأ التووي يجووب الرا

ة يسيتخدوون صون في  المايا ا المسايي    المتخص   أن كان  وبعد  بالمحاسبة عن اإليراد،  والمرتبطة

    18ول  لالعتيرا  بياريرا  اليد   المسايي ةة وأشيرراا المع ا قون العديد ون المعاي ر المساي    ويط    

IAS وIAS 11 ة لفري  يييرا  رو ي  يفتقدان للكث ر ون المعلوواا الض   ذان كانا الل   نشاءاا()عقو  ار

رو  الظ يي ة فيي   ي    د كاف  يوثي  اييذل المعياي ر لي  فع يي . بارضيافة اليين أن  المنشيتا وففايي لرا وفوت ترييا

المجلسوان  أصودر ،هو ا الهودف ولتحقيوم ،دةة المتداخلية والمعق يعياوالا المسايي    ة والت  ة السال   العالم   

و يتنوواول تنظووي2014فوي عووام ) "اإليووراد موون  م المحاسووبة عوون اإليووراد تحووأ عنوووان( معيوواراو مشووتررا

عاوي  ويا ارييرا  يطيا  أتيوو وأوضيل للت   فقام اذا المع يا  بتقيدي  ،"(IFRS15العقود مع العمالء )

 عمال.األونشأا  ة المقا نة ب ناوكان    وفسس نابقة عف ف  المعاي ر الس  نقاط الض   وفغط ة

زالة ا ختالفاا يويساا  ف   أنه وع ا  أكثر افساقبابقة عن المعاي ر الس  ز اذا المع ا  ويتم    

لن ف ن  اذا ية ركاا العالم   ول والش  وبا  ا العديد ون الد  ،قة ف  ا عترا  باريرا ااالمتعل   ة ول   الد  

لما كان له  ،المبرر تطبيمالمع الس ماح للمؤس ساأ ب، 1/1/2018وفط  قه ف   المع ا  وبدء العم  به
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ة والمساامة ف   فطوير آل ة جديدة خلص ون الكث ر ون المشاك  المساي    ون أثر واضل ف  الت  

ة وكانت المملكة األ  ن    ة بشك  عمل  و ت ق.اا المساي    باريرا اا وفنظ   العمل    لالعترا 

علن جم ا  IFRS 15ة فط  ق المع ا  لزاو   يول ح ث ف  يترا  الد  ة علن  أس اذل الراشم   

 .184الما ة  –  ن  ركاا األا لقانون الش  ة وفق  ة األ  ن   ركاا المساامة العاو  ش  ال

لالعتوراف  ،االلتوزام بهوا مون قبول المؤس سواأ اغة المبادئ الواجوبويسعى ه ا المعيار كلى صي  

لمستخدمي القووائم المالي وة والمتعلّ قوة بطبيعوة اإليوراد وقيمتوه وتوقيتوه، وعودم بالمعلوماأ الض روري ة 

 .ت راده، فضالو عن الت دفاقاأ الن قدي ة المترتّ بة من العقود مع العمالء

   

راسة: 1-2  مشكلة الد ِّ

بحي ة أحد أهّم  األهداف التي تتسابم كليها المنظ مواأ راف وة؛ لرونهو ا تعروس قودرة الش وررة تُعت ب ر الّر 

على االستمرار والنامّو  والت نافس مستقبالو، ونظراو لدور العميل والمستثمر في تحقيوم مسوتوأ أربواح 

أعلووى، وفووي توودعيم موقووف المنظ مووة الت نافسووّي ، ال بوود  موون االهتمووام بهووا واإلفصوواح عوون المعلوموواأ 

ووحيحة فووي القوووائم المالي ووة، ومووع  "اإليووراد موون العقووود مووع (IFRS15)تطبيووم معيووارالمحاسووبي ة الص 

، القيوواس، اإلفصوواح( الوو ي انعرووس مباشوورة علووى شوورل  المعلوموواأ اإلعتوورافالعمووالء" بمتطل باتووه )

ي كلوى تو ثير كيجوابّي   ا قد يؤّد  التي تتضمن ها الت قارير المالي ة ومحتواها، حول اإليراداأ للش رراأ؛ مم 

 (.Trabelsi,2018) أو سلبّي  في حال تطبيقه

من ناحية أخرأ، تسعى المؤس ساأ جميعها كلى تحديد المبوادئ التوي يجوب تطبيقهوا ل بوال  عون 

تهوا وعودم الت  راود مالي ة حول طبيعة اإليراداأ ومبالغها وتوقيالمعلوماأ المفيدة لمستخدمي البياناأ ال

ي وة ربيورة علوى تشوجيع منها، والت دفاقاأ الن قدي ة الن اشئة عن عقد مع عم يول موا؛ نظوراو لموا لهوا مون أهّم 

بحي وة، وهو ا هوو موا يسوعى  المعيوار الود ولّي االستثمار، وج ب المزيد من العمالء، وبالتالي ت عظُوُم الّر 

راأ التّ رنولوجي وة والمعرفي وة التوي  1Iرقم إلعداد الت قارير المالي ة  وة فوي ضووء الت طووا لتحقيقوه، خاص 

راسووة لتجيووب عوون الساووؤال شوومل ؛ لوو لك جوواءأ هوو ه الّد  أ راف ووة المجوواالأ، ومنهووا المجووال المحاسووبيا

ئيس  الت الي: يالر 

، القيوواس، اإلعتووراف)  15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووارتطبيووم لأثوور هوول يوجوود 

ة ناعي ة المساهمة العام  ّ  ؟  ةاألردني  اإلفصاح( على ربحي ة الش رراأ الص 
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 وينتج عنه التَّساؤالت الفرعيَّة التَّالية:

( علوى ربحي وة اإلعتوراف)  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارتطبيم لأثر  هل يوجد -1

ة ناعي ة المساهمة العام  و  األردني ة الش رراأ الّص   )بالعائد على األصول( ؟ مقاسا

( علوى ربحي وة اإلعتوراف) 15 رقومقوود موع العموالء اإليوراد مون الع معيوارتطبيم هل يوجد أثر ل -2

ة ناعي ة المساهمة العام  و  األردني ة الش رراأ الّص   )بالعائد على حقوق الملري ة( ؟ مقاسا

( علوى ربحي وة اإلعتوراف) 15 رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارتطبيم ل أثر هل يوجد -3

ناعي ة المساهمة العام   و  األردني ة ةالش رراأ الّص  بح كلى المبيعاأ مقاسا  ؟ ))بنسبة صافي الّر 

)القيوواس( علوى ربحي ووة  15 رقووماإليووراد مون العقووود موع العموالء  معيوارتطبيوم لأثوور  هول يوجود -4

ة  ناعية المساهمة العام  و  األردني ةالش رراأ الّص   )بالعائد على األصول( ؟ مقاسا

I- القيوواس( علووى ربحي ووة   15رقوومالعقووود مووع العمووالء اإليووراد موون  معيووارتطبيووم لأثوور  هوول يوجوود(

ة ناعي ة المساهمة العام  و  األردني ة الش رراأ الّص   )بالعائد على حقوق الملري ة( ؟ مقاسا

)القيوواس( علووى ربحي ووة   15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووارتطبيووم لأثوور  هوول يوجوود -6

ناعي ة المساهمة العام   و  األردني ة ةالش رراأ الّص   )بنسبة صافي الربح كلى المبيعاأ( ؟ مقاسا

)اإلفصواح( علوى ربحي وة   15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارتطبيوم لأثور  هل يوجود -7

ة ناعي ة المساهمة العام  و  األردني ة الش رراأ الّص   )بالعائد على األصول( ؟ مقاسا

)اإلفصواح( علوى ربحي وة   15رقومالعقوود موع العموالء اإليوراد مون  معيوارتطبيوم لأثور  هل يوجود -8

ة ناعي ة المساهمة العام  و  األردني ة الش رراأ الّص   )بالعائد على حقوق الملري ة( ؟ مقاسا

)اإلفصواح( علوى ربحي وة   15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارتطبيوم لأثور  هل يوجود -9

ناعي ة المساهمة العا ةالش رراأ الّص  و  األردني ة م  بح كلى المبيعاأ( ؟ مقاسا  )بنسبة صافي الّر 

 

 راسة: ة الد ِّ يَّ هم ِّ أ 1-3

عمووال ونتيجووة تووي تواجووه قطوواع األال   ة المتسوارعةة والمعرفي وورنولوجي ووطوووراأ التّ  فوي ضوووء الت  

ووصووبح موون الأة ة والمحلي ووولي ووالرتفوواع المنافسووة الدا  توووفير رراأ أن تقوووم بروري علووى الش ووض 

ديوودة ة الج  صوودار العديوود موون المعووايير المحاسووبي  كدأ كلووى أة للمهتمووين، ممووا المعلوموواأ الرافي وو

سواأ وعلوى داء المؤس  أيجوابي علوى أثبوأ تو ثيره اإلوالو ي  (IFRS15) معيار برزهاأمن و

راسووة باالهتمووام المتزايوود بتطوووير ونافسووي والمووالي، مررزهووا الت   ي ووة هوو ه الّد  معووايير ترموون أهّم 

 الت قارير المالي ة الد ولي ة، وتتمث ل فيما يلي:
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يَّة  العلميَّة: -1 ي ة موضوعها المتعلّ وم بواإليراد، والو ي يُعت ب ور  األهم ِّ راسة من أهّم  ي ة الّد  تنبثم أهّم 

 ، ي توووه لمسوووتخدمي هووو ه القووووائم بشووورل عووواّم  أحووود أهوووّم  عناصووور القووووائم المالي وووة؛ نظوووراو ألهّم 

ي ة موضووع األربواح الو ي يُعت ب ور الهودف األسومى ولل ، كلى جانب أهّم  مستثمرين بشرل خاّص 

راسوة ألحود أهوّم  المعوايير المحاسوبي ة  أ، فضالو تناولوي تتسابم كليه الش رراأ راف ةال  هو ه الّد 

 الحديثة. 

يَّرررة -2 ي وووة وفائووودة :العمليَّرررة األهم ِّ راسوووة  اأ أهّم  ربيووورة لواضوووعي المعوووايير  تُع ووودا نتوووائج هووو ه الّد 

والمؤس ساأ الت نظيمي ة في بيئة األعمال التي تطبّ م معايير المحاسبة الد ولي ة، رما تسعى هو ه 

ي ووة تطبيووم المعيووار  راسووة كلووى توضوويح أهّم  فووي تحقيووم مسووتوأ أربوواح أعلووى؛ نظوورا  1Iالّد 

ي وة المعلومواأ التوي تتضومناها القووائم المالي وة لودأ  ين وأصووحاب رأس روّل  مون المسوتثمرألهّم 

راسة وهو  ا األمور ،المقرضينالمال و ه الّد  كلى جانب افتقار المرتبة العربي ة كلى قياس مثل ه ّ 

 .كجراء دراسته الحالي ة دف ع الباحث كلى 

 

 :راسةالد ِّ أهداف  1-4

قوود موع العموالء اإليوراد مون الع معيوارراسة بشرل رئيسي كلى بيان أثر تطبيوم تهدف ه ه الّد  

 .األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  ة الش  ، القياس، اإلفصاح( على ربحي  اإلعتراف)  15رقم

 ة:اليَّ ة التَّ األهداف الفرعيَّ  ئيسي  وينبثق عن هذا الهدف الرَّ 

  ة (علووى ربحي وواإلعتراف)  15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيوواربيووان أثوور تطبيووم

 .مقاساّ )بالعائد على األصول(  األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  الش  

  ة ( علووى ربحي وواإلعتووراف)  15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيوواربيووان أثوور تطبيووم

 .ة( مقاساّ )بالعائد على حقوق الملري   األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  الش  

 ة (علووى ربحي وواإلعتراف)  15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووارأثوور تطبيووم  بيووان

 مقاساّ )نسبة صافي الربح كلى المبيعاأ(. األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  الش  

  رراأ ة الش و)القيواس( علوى ربحي و  15رقوماإليراد من العقود مع العمالء  معياربيان أثر تطبيم

 .مقاساّ )بالعائد على األصول(  األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  ّص  ال

  رراأ ة الش و)القيواس( علوى ربحي و  15رقوماإليراد من العقود مع العمالء  معياربيان أثر تطبيم

 .ة( )بالعائد على حقوق الملري  مقاساّ  األردني ةة ة المساهمة العام  ناعي  الّص  
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 رراأ ة الش و)القيواس( علوى ربحي و  15رقوماإليراد من العقود مع العمالء  ارمعي بيان أثر تطبيم

 .بح كلى المبيعاأ( مقاساّ )نسبة صافي الّر   األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  الّص  

 ة )اإلفصوواح( علووى ربحي وو  15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووار بيووان أثوور تطبيووم

 مقاساّ )بالعائد على األصول(. األردني ة ةالمساهمة العام  ة ناعي  رراأ الّص  الش  

  ة )اإلفصوواح( علووى ربحي وو  15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيوواربيووان أثوور تطبيووم

 .ة( مقاساّ )بالعائد على حقوق الملري   األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  الش  

  ة )اإلفصواح( علوى ربحي و  15رقوماإليراد من العقود مع العمالء  معيارالمعيار بيان أثر تطبيم

 مقاساّ )نسبة صافي الربح كلى المبيعاأ(. األردني ة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  الش  

 

 راسة:ات الد ِّ فرضيَّ  1-5

و   الية: اأ الت  صياغة الفرضي   راسة، تم  ألهداف وأسئلة الّد   وفقا

 ة:سيَّ ئية الرَّ الفرضيَّ 

Ho:   15رقووماإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووارة لتطبيووم ال يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي  

 .األردني ة ةة العام  ة المساهمناعي  رراأ الّص  ة الش  على ربحي   ، القياس، اإلفصاح(اإلعتراف)

  ة:اليَّ لتَّ ة اات الفرعيَّ على اختبار الفرضيَّ  ة بناءً وسيتم اختبار وقياس هذه الفرضيَّ 

 :Ho.1  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيوم ال يوجد أثر  و داللة كحصوائي  

وناعي  رراأ الّص  ة الش  ( على ربحي  اإلعتراف) مقاسواّ )بالعائود علوى  األردني وة ةة المساهمة العام 

 األصول(.

 :Ho.2   15رقوميوراد مون العقوود موع العموالء اإل معيوارة لتطبيم ال يوجد أثر  و داللة كحصائي  

وناعي  رراأ الّص  ة الش  ( على ربحي  اإلعتراف) مقاسواّ )بالعائود علوى  األردني وة ةة المساهمة العام 

 ة(.حقوق الملري  

 :Ho.3   15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيم ال يوجد أثر  و داللة كحصائي  

مقاسواّ )نسوبة صوافي  األردني وة ةة المساهمة العام  ناعي  رراأ الّص  الش  ة ( على ربحي  اإلعتراف)

 بح كلى المبيعاأ(.الّر  
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 :Ho.4  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيوم ال يوجد أثر  و داللة كحصوائي  

ووة الش وو)القيوواس( علووى ربحي وو ووناعي  رراأ الّص  علووى  اّ )بالعائوودمقاسوواألردني ووة ة ة المسوواهمة العام 

 .األصول(

 :Ho.5  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيوم ال يوجد أثر  و داللة كحصوائي  

ووة الش وو)القيوواس( علووى ربحي وو ووناعي  رراأ الّص  مقاسوواّ )بالعائوود علووى  األردني ووة ةة المسوواهمة العام 

 ة(.حقوق الملري  

 :Ho.6  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيوم ال يوجد أثر  و داللة كحصوائي  

ووة الش وو)القيوواس( علووى ربحي وو ووناعي  رراأ الّص  مقاسوواّ )نسووبة صووافي  األردني ووة ةة المسوواهمة العام 

 بح كلى المبيعاأ(.الّر  

 :Ho.7  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيوم ال يوجد أثر  و داللة كحصوائي  

وة الش  صاح( على ربحي  )اإلف وناعي  رراأ الّص  مقاسواّ )بالعائود علوى  األردني وة ةة المسواهمة العام 

 األصول(.

Ho.8:   15رقوووماإليوووراد مووون العقوووود موووع العموووالء  معيوووارة ال يوجووود أثووور  و داللوووة كحصوووائي  

وة الش  )اإلفصاح( على ربحي   ّ  األردني وة ةة المسواهمة العاّموناعي  رراأ الّص  )بالعائود علوى  مقاسوا

 ة(.حقوق الملري  

 :Ho.9  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارة لتطبيوم ال يوجد أثر  و داللة كحصوائي  

وناعي  رراأ الّص  ة الش  )اإلفصاح( على ربحي   مقاسواّ )نسوبة صوافي  األردني وة ةة المسواهمة العام 

  بح كلى المبيعاأ(.الّر  
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 راسة:أنموذج الد ِّ  6-1
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     جوع إلى كل من دراسةراسة من إعداد الباحث بالر  أنموذج الد ِّ ( 1كل رقم )الشَّ 

 .(Al shatnawi، 2017( ، )2017( ، )إبراهيم وخليل،2019، )العباس       
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 ة: عريفات والمصطلحات االجرائيَّ التَّ  1-7

بحيَّة: ة، وهوي أداة الرشوف عون قودرة المنشو ة وقابلي تهوا علوى تحقيوم هي جوهر قياس أداء المنش  الر ِّ

األربوواح خووالل فتوورة زمني ووة محوود دة؛ بنوواءو علووى نسووبة المبيعوواأ ومسووتوأ األصووول ورأس المووال. 

بحي ووة العالي ووو ة تعروووس األداء المرتفووع للمنشووو ة، والووو ي يووؤدي بووودوره كلوووى توليوود األربووواح ونموووّو  فالّر 

  (Odusanya et al ,2018).االقتصاد 

رات:  بحيَّة من خالل ثالثة مؤش ِّ  كما سوف يتم  قياس الر ِّ

 يقوويس رفوواءة اإلدارة فووي اسووتخدام األصووول لتوليوود األربوواح معرردَّل العائررد علررى األصررول: -1

 (.  2019 ،المومني)

ريبة = معد ل العائد على األصول        بح بعد الض  ط كجمالي األصول.صافي الّر   / متوّس 

 يقويس العائود المحق وم للمسواهمين مون أمووالهم المسوتثمرة العائد على حقوق الملكيَّة: معدَّل -2

 (.  2019 ،المومني)

بح بعد الض ريبة العائد على حقوق الملري ة معد ل        ط/  = صافي الّر   حقوق الملري ة. متوّس 

 

بح إلى المبيعات:ن -3 بح المحق  ي سبة صافي الر ِّ ورائب قيس مقدار صافي الّر  م بعد الفوائد والض 

 .(2008 ،)الشيخ

بح             بح كلى للمبيعاأ= صافي الّر   / صافي المبيعاأ نسبة صافي الّر 

: IFRS15 وح فوي المعوايير  اإلعترافهدفه معالجة المواضيع المرتبطوة بو بواإليراد والتوي لوم توض 

لتووي سووف تطبّ قهووا الش ورراأ؛ ل بووال  عوون الس وابقة المتعلّ قووة بواإليراد، ويعموول علوى تحديوود المبوادئ ا

ووة لمسووتخدمي البيانوواأ المالي ووة؛ لطبيعووة األحووداث االقتصووادي ة وتوقيووأ   اإلعتوورافالمعلوموواأ المهم 

 (.2018)العساسفة، اأ الن اتجة عن العقد مع العميلباإليراد وبالت دفق

ي ة معي نة أو حدث اقتصادّي  معي ن، وعورض وهي عملي ة كدخال الت  ثيراأ المالي ة كلى عمل :اإلعتراف

عتووراف، وهوي كمراني وة وجووود اال معوايير هو ه الت و ثيراأ المالي وة فووي القووائم المالي وة للبنوود الو ي يحقّ وم

 (.2014أبو نص ار وحميداأ، ) ديها قابلي ة القياس بموثوقي ةالش ررة، ول الىمنافع في المستقبل 

ة قياس قيمة اإليراد بالقيمة العادلة للمقابول أو البودل المسوتل م أو القابول لالسوتالم، وهي عملي   القياس:

بحيث تحد د قيمة االيراد عن طريم عقد البيع أو كعطاء الخدمة، وال ي يتمث ل في فواتورة البيوع، موع 

 .(2018)أبو نص ار وحميداأ،  مراعاة وجود خصم أو خصوماأ تجاري ة
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وادق، والتوي أن ترون : اإلفصاح زموة فوي الت عبيور الص  القوائم المالي ة شاملة على راف وة المعلومواأ الال 

ووووون مووووون كعطووووواء مسوووووتخدمي القووووووائم المالي وووووة صوووووورةو واضوووووحة وصوووووحيحة عووووون الش وووووررة  تمّر 

 (.2018)العساسفة،

 (.2018هو الد خل الن اتج عن األنشطة العادي ة للمنش ة )أبو نص ار وحميداأ،  اإليراد:

ي كلى نشوء حقوق والتزاماأ ملزمة، والعقد يمرون العقد : هو اتّ فاق بين طرفين أو أرثر، وال ي يؤّد 

و أو شفاهي ا )أبو نص ار وحميداأ،   (.  2020أن يرون مرتوبا

ولع أو الخودماأ التوي تمثّ ول مخرجواأ  العميل: هو الط رف ال ي يتعاقد مع المنش ة للحصول علوى الّس 

 (.2020وحميداأ،  عتيادي ة للمنش ة، مقابل بدل )أبو نص اراألنشطة اال

 

راسة: 1-8  حدود الد ِّ

راسة  ة األردني ةتشمل عيّ نة الّد  ناعي ة المساهمة العام   .  الش رراأ الّص 

ووة األردني وة حردود مكانيَّرة: - وناعي ة المسواهمة العام  راسوة علوى الش وورراأ الّص  البووال  و اقتصوورأ الّد 

 .شررة صناعية (4I)عددها 

راسة في )تمث لأ الفترة الزمني ة له  ة:حدود زمانيَّ  - ويعود الس وبب الختيوار  ،(2019-2018ه الّد 

 (.1Iتطبيم معيار اإليراد من العقود مع العمالء رقم ) ء( بد2018 ه الفترة رونه في عام )ه

 

 :راسةدات الد ِّ محد ِّ  1-9

 برزها: أثناء تنفي ها العديد من التحدياأ أراسة واجهأ الّد  

 حررة الباحث وتنقله لجمع البياناأ  ي فرضتها جائحة رورونا والتي صعبأالت القيود

 والمعلوماأ الالزمة.

   غلب أفراد أن أراسة ،حيث داة الّد  أتوزيع محل البحث بهدف رة للقطاع يارة المترّر  الّز

جابة عليها في نفس الوقأ ورغبتهم ب خ  الوقأ الرافي راسة لم يتمرنوا من اإلعينة الّد  

على الباحث طلب العون من بعض  تطلب زيارتهم ارثر من مرة مما توجبوه ا  تعبئتها،ل

، نة المطلوبةلى حجم العيّ  كوصل توزيع واالستالم للة الت  صدقاء بمتابعة عملي  األقارب واأل
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نسبته  أي ما (90حصائي )حليل اإلالحة لغاياأ الت  بل  عدد االستباناأ الص  حيث 

(66.7.)% 

 باستالم االستبانة ودعم  محل البحثن وحداأ القطاع يون ورغبة بعض موظفعدم تعا

، وأن وغاياتها راسةهداف الّد  عة ألتقديم مبرراأ مقنلالبحث العلمي، مما دفع الباحث 

ال ألغراض كة تامة ولن تستخدم عامل بسري  في االستبانة ستُ جميع المعلوماأ الورادة 

و ع البحث العلمي،  راسة .م سير العمل في بعض مراحل الّد  دلى تقوه ه أثرأ سلبا

  بموضوع بشرل مباشر ة سابقة مرتبطة على دراساأ عربي  العثور الباحث يستطيع لم

 قليمي .راسة على المستوأ المحلي واإلالّد  

   راسة .محدودية المراجع التي تناولأ موضوع الّد 
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 انيالفصل الثَّ 

ي  والد ِّ   ابقةاسات السَّ راإلطار النَّظرِّ

 

 تمهيد 1.2

ل: معيار اإليراد من العقود مع العمالء 2.2  (IFRS15) المبحث األوَّ

 بحث الثَّاني: ربحيَّة الشَّركاتالم 3.2

 ابقةراسات الس ِّ الد ِّ  :الثالمبحث الثَّ  4.2
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 الفصل الثَّاني

ي  والد ِّ اإلطار   .ابقةراسات الس ِّ النَّظرِّ

 

 تمهيد     2-1

ل: معيار اإليراد من العقود مع العمالء )    2-2   (IFRS15المبحث األوَّ

 المقدمة  2-2-1

 مفهوم االيراد  2-2-2

  (IFRS15أسباب إصدار معيار اإليراد من العقود مع العمالء )  2-2-3

ر التَّاريخي    2-2-4  (IFRS15) لمعيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةلالتَّطو 

 ((IFRS15 المعيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةأهداف   2-2-5

( والمعايير IFRS15) معيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةلا اتقوالفر 2-2-6

   (IAS 11( و)IAS 18السَّابقة )

  (IFRS15اإليرادات التي ال تدخل ضمن نطاق المعيار )  2-2-7

ياسات 2-2-8 ل للمعيار ) المحاسبيَّة النَّاتجة التَّغي ر في الس ِّ   (IFRS15عن التَّحو 

 على عرض اإلفصاحات الماليَّة (IFRS15أثر تطبيق المعيار)  2-2-9

ة للمعيار ) 2-2-10 مات العامَّ   (IFRS15 الس ِّ

 اإلفصاح متطلَّبات  2-2-11
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 الفصل الثَّاني

ي    ةَ قَ ابِّ السَ  اتْ سَ راَ د ِّ وال اإلطار النَّظرِّ

 

 :تمهيد 2-1

راسووة  ن سويتناول هوو ا الفصول سوورداو تفصوويلي ا لمتغيّ وراأ الّد  مفهوم المقدمووة،و، حيوث سيتضووم 

ر الت ووواري IFRS15معيوووار اإليوووراد، واألسوووباب التوووي دفعوووأ لظهوووور   ،، وأهدافوووه خي  لوووه، والت طووووا

 IAS 18والمعووايير الس ووابقة  IFRS15لمعيووار الوود ولّي إلعووداد الت قووارير المالي ووة االفروقوواأ بووين و

ياسوواأ المحاسوووبي ة و اإليووراداأ التووي ال تووودخل ضوومن نطووواق المعيووارو، IAS 11و الت غياوور فوووي الّس 

ل للمعيار ة للمعيارواإلفصاحاأ و ،الن اتجة عن الت حوا ماأ العام  كلوى جانوب  ،اإلفصاح متطل باأو،الّس 

ي تها ،ومفهومها ،ربحي ة الش رراأكلى  التطرق العوامول الموؤثّ رة و ،وتعزيزهوا ،وطورق قياسوها ،وأهّم 

بحي وةنظري اأ هيرل رأس المال المو، على ربحي ة الش رراأ المعيوار العالقوة بوين تطبيوم و ،تعلّ م بالّر 

ووووناعي ةو،وربحي ووووة الش ووورراأ ،(IFRS15) الووود ولّي إلعووووداد الت قوووارير المالي ووووة  واقع الش وووورراأ الّص 

ة األردني ة المساهمة  راسة.يميز الّد   وما ابقةراساأ الس  كلى جانب الّد  ،  العام 

 

ل: معيار اإل  2-2  :(IFRS15) يراد من العقود مع العمالءالمبحث األوَّ

 المقدمة: 2-2-1

يُع دا اإليراد أحد أهّم  عناصر القووائم المالي وة، وهوو مسوتخد م بشورل ربيور مون قبول مسوتخدمي 

المعلوماأ المالي ة في تقييم أرباح المؤس سة وأدائها ومررزها المالّي ، ك  كن  اإلعتراف باإليراد يوؤثّ ر 

خل وعلووى قيمووة األصووول، كلووى جانووب دوره فووي تغييوور عوودد موون النّ سووب المالي ووة علووى صووافي الوود  

و  راأ عند القيوام بالت حليول الموالّي  للقووائم المالي وة. مون ناحيوة أخورأ، تواجوه المؤس سواأ حوديثا والمؤّش 

اء الفتورة العديد من الصاعوباأ في تحديد الت وقيأ المناسب لالعتراف بواإليراد، سوواءو أروان  لوك أثنو

ل لفترة قادمة، لحين انتهاء الفترة المالي ة. )محمد،   (.201Iالحالي ة أم ت ج 

ووة فوي مجوال المحاسوو ي وة اإلعتووراف بواإليراد وموا يعرسووه مون قويم مهم  بة، فقود تراتفووأ ونظوراو ألهّم 

( Financial Accounting Standards Board)األمريرويالمحاسوبة المالي وة مجلوس معايير جهوود

كلووى  ، (International Accounting Standards Board)ومجلووس معووايير المحاسووبة الد وليووة

كعداد مشروع مشترك بُغي ة  تحسين الت قارير المالي وة، و لوك عون طريوم وضوع معيوار كيوراد مشوترك 

 Unitedي ووة )(  ومبووادئ المحاسووبة األمريرIFRSللت قريووب بووين معووايير الت قووارير المالي ووة الد ولي ووة )
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States Generally Accepted Accounting Principles ،) عوالوة علوى  لوك، صودر

ُن بـ "اإليراد مون العقوود موع العموالء"، والو ي بودأ  1Iمعيار الد ولّي إلعداد الت قارير المالي ة  والُمع نو 

بالد رجوة األولوى كلوى كزالوة (، وقود هودف هو ا المعيوار 2018تطبيقه على الت قارير الس نوي ة في عام )

ووعف فووي المتطل بوواأ اإليووراداأ الس ووابقة، كلوى جانووب توووفير مرجووع قوووّي  لمعالجووة مواضوويع  نقواط الض 

 (.2017، خليل و اإلعتراف باإليراداأ )كبراهيم

وقد جاء ه ا المعيار استجابة لرغباأ مسوتخدمي القووائم المالي وة، واألطوراف األخورأ  اأ 

العقوود موع  مون الت قارير المالي ة كيراد إلعداد الدوليي تطالب دائما بضرورة تبنّ ي معيارالعالقة، والت

العمالء، بغية تزويد مستخدمي الت قارير المالي ة بما يلزم من معلوماأ تلبّ وي متطل بواتهم، والتوي تتعلّ وم 

ي تها، والت دفقاأ الن قدي ة ال ن اتجة من عقوود العموالء، عون طريوم تحسوين بطبيعة الت دفقاأ وتوقيتها ورّم 

متطل باأ اإلفصاح، و لك بتوفير معيار واحد ل يوراداأ عون طريوم بنواء نموو ج حوديث لالعتوراف 

د  على العقد )عيد،   (.2018باإليراد، يُدع ى الن مو ج المعت م 

و (IFRS15)ويرأ الباحث ب ن المعيار  التوي عف والتناقضواأ جاء ليتخلص من نقواط الض 

وموا  ة المعلنوةقووائم المالي وخاصوة لترريزهوا علوى بنوود الوة القديمة، اشتملأ عليها المعايير المحاسبي  

ة المعلوموواأ التووي تسوواهم فووي زيووادة موثوقي وو (االعتووراف، القيوواس، االفصوواح)موون متطلبوواأ  تحتويهووا

 .يراداأومالئمتها راإل

 

 :مفهوم اإليراد 2-2-2

و  ُف اإليووراد تبعووا ي ووة  (FASB)لمجلووس معووايير المحاسووبة المالي ووة األمريرووّي   يُع وور  علووى أن ووه: رّم 

يوادة فوي أصوول الش وررة، أو تسوديد  نقديةال الت دفاقاأ ي وة الّز  الد اخلوة كلوى الوحودة، بمعنوىو  خور: هوو رّم 

ووولع والخووودماأ أو بيعهوووا، وأثنووواء ت  ديوووة الخووودماأ التزاماتهوووا أو رالهموووا، والن اشوووئة أثنووواء كنتووواج الّس 

ة  (.201Iوالمعتادة )القشي والعقلة،  واألنشطة األخرأ الن اتجة عن األعمال األساسي ة المستمر 

وتعبّ وور اإليووراداأ عوون الوود خل الن اشووا فووي سووياق األنشووطة العادي ووة للش وورراأ، وموون أشوورالها: 

يوواداأ فووي المنووافع االقتصووادي ة خووالل الفتوورة المحاسووبي ة علووى شوو رل توودفاقاأ داخلووة، أو تعزيووزاأ الّز 

وا ينوتج عنوه زيوادة فوي حقووق الملري وة، بخوالف تلوك المتعلّ قوة  لألصول، أو انخفاض في الخصوم؛ مم 

 (.Oncioiu,2016بالمساهماأ من المشاررين في حقوق الملري ة )

وولع أو الخووودماأ( أو البضوووائع أو تحق ووم اإليووورادوي األصوووول  حوووين يووتما اسوووتبدال المنتجووواأ )الّس 

األخوورأ بالن قوود أو المطالبوواأ بالن قوود، رمووا أن  اإليووراداأ قابلووة للت حقيووم عنوودما ترووون األصووول  اأ 

لة المستل مة أو المحت ف ظ بها قابلة للت حويل بسوهولة كلوى مبوال  نق من ،دي وة ، أو كلوى مطالبواأ نقدي وةالّص 

 (.,2016Khamis) يتم  تحقيقهاباإليراداأ حت ى  اإلعترافناحية أخرأ، وال يتما 
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ادر عن (: بو ن  IASB) مجلس المعايير المحاسوبة الدوليوة في حين أورد اإلطار المفاهيميا الص 

أو  تودفقاأ داخلوة، علوى شورل ادي ة أثنواء الفتورة المحاسوبي ةاإليراد ما هو كال زيادة في العوائد االقتص

، والتووي تتسووب ب بزيووادة حقوووق الملري ووة، بعرووس يرووون نقووص فووي االلتزاموواأ أو زيووادة فووي األصووول

يادة الن اشئة عن مساهماأ أصحاب راس المال ) جابر،  (.2018الّز 

ة نتيجوة جاري  سة التّ  خل المادي ال ي تحققه المؤس  الد   ب نهويعرف االيراد من وجهة نظر الباحث 

واتج خل الن  ر عن الد  عمالها، رما يعبّ  ألدائها ألنشطتها وأ ة جمالي ولع والخودماأ والقيموة اإلعون بيوع الّس 

 ة.قتصادي  اخل على المنشآأ اإلتدفم الد  لل

 

 :(IFRS15) معيار اإليراد من العقود مع العمالء أسباب إصدار 2-2-3

رمشووووروع مشووووترك تبن وووواه المجلووووس الوووود ولّي  للمعووووايير المحاسووووبي ة  (IFRS15)جوووواء معيووووار 

(IASBو ،)بوواإليراداأ، وبنوواء معيووار مشووترك  اإلعتووراف متطلبوواألووى بيووان ف هوو ا المعيووار كيهوود

(، والمعوووايير الد وليوووة إلعوووداد الت قوووارير المالي وووة  GAABل يوووراداأ لمعوووايير المحاسوووبة األمريري وووة )

(IFRSوالتووي تسووه )ووعف الموجووودة فووي المعووايير سووتم بوودورها فووي كزالووة حوواالأ عوودم اال اق والض 

باإليراد، كلى جانب دورهوا فوي تووفير  اإلعترافقوّي  لعالج المسائل المتعلّ قة بالس ابقة، وتقديم كطار 

زمووة لمسووتخدمي البيانوواأ المالي ووة عوون طريووم تحسووين متطل بوواأ اإلفصوواح )العبوواس،  المعلوموواأ الال 

2019.) 

خزعووول محوول  المعووايير األتيووة )( (IFRS15المعيووار الوود ولّي إلعووداد الت قوووارير المالي ووة ويحوولا 

 (:2019، لجومش

 ".اإلنشاءاأ( "عقود 11) ار المحاسبة الد ولي  يمع .1

 ( "اإليراد".18معيار المحاسبة الد وليا ) .2

( "بووورامج والء 13IFRSالموووالّي  )لت قريووور إلعوووداد االمعوووايير الد ولي وووة  تفسوووير لجنوووة تفسووويراأ .3

 العميل".

( "اتّ فاقيوواأ تشووييد 1IIFRIS)قريوور المووالّي  لت  إلعووداد اتفسووير لجنووة تفسوويراأ المعووايير الد ولي ووة  .4

 العقار".

I. (  18تفسير لجنة تفسيراأ المعايير الد ولية للت قرير المالّيIFRIS."تحويالأ األصول من العمالء" ) 

( "اإليووراد، معووامالأ مقايضووة تنطوووي علووى 31SICالت فسوويراأ الد ولي ووة الس ووابقة ) لجنووةتفسووير  .6

 خدماأ اإلعالم".
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ر التَّاريخي   2-2-4  :(IFRS15) لمعيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةلالتَّطو 

( ومجلووس معووايير المحاسووبة الوود وليا 2002( منوو  عووام )FASBبوودأ مجلووس المحاسووبة المالي ووة )

(IASB بتبنّ ووي مشووروع مشووترك يتعل ووم بتقووارب المبووادئ المحاسووبي ة المقبولووة )(US GAAP) ،

ووعف والقصووور فووي IFRSالمحاسووبة الد ولي ووة ) ومعووايير ووالع علووى أوجووه الض  (، و لووك بهوودف االّط 

المعايير المالي ة الد ولي ة إلعداد الت قوارير المالي وة والمبوادئ المحاسوبي ة المقبولوة فوي الواليواأ المت حودة، 

ير المحاسوبة الد ولي وة، كلى جانب  لك، ران هناك معياران رئيسان لالعتراف باإليراداأ ضومن معواي

( والل  ان يمرنهما معالجة العديود مون المعوامالأ المماثلوة لروون أحودهما  IAS 11,IAS 18وهما )

و لنقل المخاطر والعوائود، بينموا يسوتند ا خور كلوى األنشوطة. مون ناحيوة  يتسب ب بتحقيم اإليراداأ وفقا

و100أخرأ يوجد هناك أرثر من ) د ومتخّص  و للمبوادئ ( معيار متعوّد  ص لالعتوراف بواإليراداأ؛ تبعوا

ي كلى عالج العديد من المعامالأ االقتصوادي ة المتشوابهة  المحاسبي ة في الوالياأ المت حدة، والتي تؤّد 

(Khamis,2016.) 

(، تم  كصدار المعيوار الود ولّي  إلعوداد الت قوارير 2014وفي الث امن عشر من شهر مايو من عام )

( بعنوان اإليراد من العقود مع العمالء، والو ي يهودف كلوى تحديود المبوادئ الواجوب 1Iقم )المالي ة ر

زموة لمسوتخدمي القووائم المالي وة، والمتعلّ قوة  تطبيقها من ق ب ول الش ورراأ ل فصواح عون المعلومواأ الال 

م  موع عميول موا، ، وعدم ت راده، والت دفاقاأ الن قدية الن اتجهبطبيعة اإليراد وتوقيته ومبلغ ة عن عقود أُبور 

ئيس ولع  يرما يتمث ل المبدأ الر  للمعيار بوجود كثباأ الشرراأ ل يراد؛ ليصف تحويول الخودماأ أو الّس 

موة  د بها للعمالء مقابل مبل  يمثّ ل العوض، والمتوق ع أن يرون للش وررة حومف فيوه، مقابول موا تقّد  المتعه 

ا موون ، أصووبح المعيووار الوود وليا إلعووداد الت قووارير 1/1/2018توواريخ  موون خوودماأ أو سوولع، واعتبووارو

 بووهلشوورراأ االمتثووال ا يجووب علووىف "اإليووراداأ موون العقووود مووع العمووالء" كلزامي ووا 1Iالمالي ووة رقووم 

(Mattei and Paoloni, 2019.) 
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 : (IFRS15) المعيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةأهداف  2-2-5

( FASB( ، ومجلووس معووايير المحاسووبة المالي ووة )IASBعووايير المحاسووبة الوود وليا )بوودأ مجلووس م

بوواإليراداأ وكثباتهووا، ووضووع معيووار كيووراداأ مشووترك  اإلعتوورافمشووروعوا مشووترروا لتحليوول مبووادئ 

ووووا لمقبولووووةا للمعوووايير الد وليوووة إلعووووداد الت قوووارير المالي ووووة ومبوووادئ المحاسووووبة األمريري وووة  قبووووالو عامو

(GAAP) والتي من ش نها: كزالوة الت ناقضواأ والعيووب فوي متطل بواأ اإليوراداأ الس وابقة، وتووفير ،

كطار منظ م للت رريز على قضايا اإليراداأ، كلى جانب تعزيز ترافؤ ممارساأ كثباأ اإليوراداأ عبور 

ناعاأ وأسواق رأس المال )  (.,2020Dalwaiالمشاريع التّ جاري ة والّص 

فوي تووفير نموو ج  (IFRS15)لمعيار الود ولّي إلعوداد الت قوارير المالي وة لهدف األساسيا ويرمن ال

مترامل لالعتراف باإليراداأ، وتطبيقه على عدد ربير من األنشطة التّ جارية، كلى جانب العديد مون 

 (، وهي رما يلي:2018األهداف الممرن تحقيقها من خالل ه ا المعيار )العساسفة، 

علوى مقارنوة اإليوراداأ مون خوالل مجموعوة مختلفوة مون الش ورراأ المتشوابهة وغيور القدرة  .1

 المتشابهة.

توفير معلوماأ تفصيلي ة تفيد مستخدمي البياناأ المالي وة مون خوالل الرشوف عون المزيود مون  .2

 المعلوماأ المحاسبي ة المالئمة.

موة فوي الحواال .3 أ الفردي وة لعوالج المشوارل غيور الحدا من انتشار المنشووراأ التفسويري ة المتقّد 

  المتوق عة.

المالي ة من خالل خفض عدد المعايير الواجب االلتوزام بهوا مون قبول  القوائمعملي ة بناء تيسير .4

 الش رراأ.

يرمون  (IFRS15الهدف األساسيا للمعيار الود ولّي إلعوداد الت قوارير المالي وة )يرأ الباحث ب ن و

و يراداأاالعتراف بواإلفي  الخودماأ الموعوودة للعموالء بمبلو  يعروس  ،لعبطريقوة توضوح تحويول الّس 

 .لع أو الخدماأالمقابل المتوقع مقابل تلك الّس  
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والمعايير  (IFRS15) لمعيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةابين وقات الفر 2-2-6

 :(IAS 11)و( IAS 18) السَّابقة

؛ ك  سوعى كلوى كزالوة (IAS 18و) (IAS 11) ي المعيارينمن  صدور المعيار الد ولي، ألغ

االختالفوواأ والت نوواقض بووين هوو ه المعووايير، واشووتمل هوو ا المعيووار علووى كطووار متراموول، وفووم مبووادئ 

 وخطواأ واضحة،

 IAS 18و IAS  11و IFRS15معيوووواراالختالفوووواأ بووووين  (1رقووووم ) ويبوووويّ ن الجوووودول 

 (:2020)حميدي، 

 

 

ساس أ
 المقارنة

IFRS15 IAS11 IAS18 

لع والخدماأ، الن ِّطاق لع والخدماأ عقود اإلنشاءاأ وعقود اإلنشاءاأ بيع الّس   عقود بيع الّس 

المبدأ 
 األساسي  

لعة، بمعنى  نقل الس يطرة للخدمة أو الّس 
 أخر نقل الحم  المرتبط باالستخدام لها

 والمخاطر المنافعنقل  والمخاطر المنافعنقل 

 التزام األداء
د لقياس  يرون  ضمن كطار موح 

التزاماأ األداء عند نقطة زمني ة معي نة 
 أو فترة زمني ة محددة

يرون ضمن كطار خاّص  بعقود 
اإلنشاء فقط، والمتعلّ م بالتزام 

عي نة، أو األداء عند نقطة زمني ة م
 فترة زمني ة محد دة

كطار خاصف ببيع الخدماأ 
لع،  وألية توزيع الفوائد والّس 

 األرباحو

 اإلرشادات

يوفّ ر كرشاداأ تفصيلي ة حول توزيع 
سعر المعاملة وفصل المروناأ والمقابل 
المتغيّ ر والخياراأ والت راخيص وترلفة 

راء  العقود واتّ فاقي اأ البيع والّش 

م كرشاداأ تتعل م بعقود  يقّد 
اإلنشاءاأ المرتبطة بالت رتيباأ 

 غّي روتحديد المبل  أو المقابل المت

يقدم كرشاداأ تتعل م  
بالت رتيباأ الت عاقدي ة المختلفة، 

 وتحديد المقابل للمتغيّ ر

 دمج العقود

يتما الد مج بين عد ة عقود في حالة 
لع محل  العقد، ترون  الخدماأ أو الّس 
و ب ن ه ه اإلرشاداأ  بالتزام واحد، علما

أ بما ورد بالمعيارين أوسع ك ا ما قورن
 ابقينالس  

يتما الد مج بين عد ة عقود رعقد 
واحد عند الت فاوض بينها رصفقة 
 واحدة، أو وفم تسلسل مستمّر  

يتما الد مج بين عد ة عقود رعقد 
واحد، عند الت فاوض بينها 

فقة واحدة، أو وفم تسلسل رص
 مستمّر  

 تعديل العقد

يتما تعديل العقود عند حدوث تغيار في 
لع أو ا لنّ طاق أو رليهما، ويترت ب عليه الّس 

تعديل الحقوق وااللتزاماأ القابلة للت نفي  
من قبل أطراف العقد، وفم شروط 

 محد دة وبموافقة األطراف.

الممارسة المحاسبي ة التي تحتاج 
كلى تطبيم اإلدارة لألحرام 
 المهني ة المتعلّ قة بالتزام العقد.

الممارسة المحاسبي ة التي 
ب تقييم اإلدارة للخدماأ تتطل  

لع التي هي محل  العقد  والّس 
 وبشرل ممي ز.

 تقييم العقد

يتطل ب تقييم العقد ضرورة تحليله لتحديد 
المزيد من التزاماأ األداء، وينتج عنه 
تخصيص مقابل العقد؛ ليرون أرثر 
ياغة له ا  وضوحا، وتتشابه ه ه الّص 

 IAS 11معيارالمعيار مع ما ورد في 

تطل ب تقييم رّل  عقد كنشاء،   أو ي
أجزاء معي نة مستقل ة من عقد 
واحد، أو مجموعة عقود وبشرل 
 مستقّر؛ إلظهار جوهر العقد.

ال يوجد تقييم للعقد كال  في 
حاالأ خاصة ووفم أحرام 

 مهني ة معي نة.
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 :(IFRS15) اإليرادات التي ال تدخل ضمن نطاق المعيار 2-2-7

جميووع  أنووواع اإليووراداأ؛ ك  كن  هنوواك عوود ة اسووتثناءاأ قامووأ  ( (IFRS15عيووار لووم يشوومل الم

 (:2017معايير أخرأ بمعالجتها، ومن أبرزها )الخريساأ، 

المتعلّ وم بعقوود  IFRS4اإليراداأ المرتبطة بعقوود الت و مين التوي توم  معالجتهوا بموجوب المعيوار  .1

 الت  مين.

المتعلّ ووم  IFRS9الي ووة، والتووي تووم  تناولهووا بموجووب المعيووار اإليووراداأ المرتبطووة بوواألدواأ الم .2

 والقياس. اإلعترافباألدواأ المالي ة: 

ق كليهوا بموجوب المعيوار البوديل  .3 ، IFRS16 اإليراداأ المرتبطة باإليجواراأ، والتوي توم  الت طورا

 IFRS16 الموورتبطين باإليجوواراأ، مووع العلووم بووان  تطبيووم المعيووار الجديوود IAS17والمعيووار 

 .IFRS15يرتبط بتطبيم المعيار

وودة، والتووي تووم  تناولهووا بموجووب المعيووار .4  IFRS 10اإليووراداأ المرتبطووة بووالقوائم المالي ووة الموح 

دة.  المتعلّ م بالقوائم المالي ة الموح 

I. 11اإليووراداأ المرتبطووة بالت رتيبوواأ المشووتررة، والتووي تووم  معالجتهووا بموجووب المعيووار IFRS 

 م بالت رتيباأ المشتررة.المتعلّ  

 .IAS27اإليراداأ المتعلّ قة بالقوائم المالي ة المنفصلة، والتي تم  تناولها بموجب المعيار  .6

ميلوووة والعقوووود المشوووتررة، والتوووي توووم  تناولهوووا فوووي المعيوووار  .7 اإليوووراداأ المتعلّ قوووة بالش ووورراأ الز 

IAS28. 

 

ياسات المحاسبيَّة 2-2-8 ل للمعيار التَّغي ر في الس ِّ  :(IFRS15) النَّاتجة عن التَّحو 

م المعيووار  عوودداو موون الخيوواراأ لالنتقووال موون معووايير اإليووراداأ الس ووابقة كلووى  IFRS15يقووّد 

 (:2017، ومن أهّم  ه ه الخياراأ )العريدي، IFRS15تطبيم المعيار 

▪ :ٍّ   التَّطبيق بأثر رجعي 

ياناأ المالي وة المرتبطوة برافوة الفتوراأ الس وابقة لتواريخ  من الواجب أن تقوم الش رراأ بإعادة كعداد الب

فووي حقوووق الملري ووة وفووي  IFRS15الت طبيووم، ك  تعتوورف الش ووررة بوواألثر الترارمووّي  لتطبيووم المعيووار 

األربواح التوي تووم  احتجازهوا فووي بدايوة الفتورة المالي ووة. كلوى جانووب  لوك ال بود  للش وورراأ التوي اختووارأ 

بشوووورل رجعووووي، أن توووووفّ ر اإلفصوووواحاأ المطلوبووووة بموجووووب المعيووووار  IFRS15ار تطبيووووم المعيوووو

IFRS15  ،ل اإلعفاء المتواح عون طريوم اإلجوراء العملوّي  للفتراأ المالي ة ، بمعنوى  خور، فوإن  ويشّر 
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رر  كعادة حساب العقود بشرل رجعي لرافة الفتراأ الس وابقة هوو االسوتثناء الوحيود، ومون الجودير بالو ّ 

ش وورراأ التووي تطبّ ووم هوو ا المعيووار بوو ثر رجعووّي ، ال يُطل ووب منهووا اإلفصوواح عوون أثوور الت غياوور فووي أن  ال

ياسة المحاسبي ة على األرباح المحتجزة وبنود القوائم المالي ة عن الس نة األولى لتطبيقه.  الّس 

▪ :ِّ  طريقة التَّأثير التَّراكمي 

تاريخ الت طبيم المبدئّي  مع عودم كعوادة بيوان  اعتباراو من IFRS15تطبّ م الش رراأ المعيار 

ل األثور الترارموي لتطبيوم المعيوار فوي البدايوة، وهو ا  المبال  المستحق ة خالل الفتراأ الس ابقة، ويُس وج 

صويد االفتتواحّي  لحقووق الملري وة فوي تواريخ الت طبيوم  ما يؤثّ ر علوى الت رواليف واإليوراداأ، رتعوديل الر 

و لمتطلبوواأ الت غييووراأ المحاسووبي ة، تفصووح الش ووررة عوون المبلوو  المبوودئّي  ب موجووب هوو ه الط ريقووة. وتبعووا

المتوو ثّ ر برووّل  بنوود موون بنووود قائمووة المررووز المووالّي  أثنوواء الفتوورة التووي تطبّ ووم فيهووا الش ووررة المعيووار 

IFRS15ووح عنهووا فووي ووة بووين الن تووائج الُمفص  كطووار المعيووار،  ، كلووى جانووب توضوويح الت غييووراأ المهم 

والن تووائج الخاضووعة للمبووادئ المحاسووبي ة المقبولووة. وموون الممروون أن تختووار الش ووررة تطبيووم متطل بوواأ 

 من خالل: IFRS15المعيار 

 على راف ة العقود في تاريخ الت طبيم األولّي . IFRS15 تطبيم المعيار  -

و لالسووتر - دها المعيووار تطبيووم المعيووار علووى العقووود غيوور الراملووة فقووط، وفقووا اتيجي ة التووي يحووّد 

 الجديد، استناداو كلى المبادئ المحاسبي ة المقبولة في تاريخ الت طبيم المبدئّي .

 

 على عرض اإلفصاحات الماليَّة:(IFRS15)أثر تطبيق المعيار  2-2-9

وووا فوووي الوصوووول كلوووى مسوووتوأ أعلوووى مووون الش وووفافي ة  (IFRS15)يلعوووب المعيوووار دورا مهم 

فووي عوورض القوووائم المالي ووة، كلووى جانووب رفووع مسووتوأ جووودة المعلوموواأ المحاسووبي ة التووي واإلفصوواح 

نها ه ه القوائم، ك  كن  تمتاع الت قارير المالي ة بجوودة عاليوة، يحقّ وم عالقوة المعلومواأ المالي وة فوي  تتضم 

ة المعلومواأ المالي وة التوي المعيار، بما يتعل م بقراراأ الد ائنين والمستثمرين، رموا تزيود مون مصوداقي  

 (IFRS15)تم  قياسها بمستوأ أمانة عرضوها لمرروز الش وررة وأدائهوا الموالّي ، رموا يتطل وب المعيوار

زيادة مسوتوأ اإلفصواح اإليوراداأ، ك  كن  موا توم مقارنتوه بمعوايير اإليوراداأ الس وابقة التوي لوم تمتلوك 

زموة لمسوتخدمي القووائم المالي وة الحد  الرافي من متطل باأ اإلفصاح، يساه م في توفير المعلومواأ الال 

ف علووى طبيعووة اإليووراداأ والت وودفاقاأ الن اتجووة عوون  عوون طريووم متطل بوواأ كفصوواح ، تسوواهم فووي الت عوورا

ي تها  .(IFRS,2018 ) العقود مع العمالء ووقتها ورّم 
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اعد فوي وضوع كطوار شوامل ( يسو1I( ب ن  تطبيم المعيار رقوم )2018وترأ دراسة )عيد، 

ووعف وعودم االتّ سوواق فووي المتطل بواأ الحالي ووة؛ لالعتووراف  لمتطل بواأ اإلفصوواح والحووّد  مون مشووارل الض 

وا عون واإلفصواح قياس الوباإليراد والعمل على توحيد المعالجة المحاسبي ة لالعتراف  اإليوراداأ، مم 

ن ا وون جووودة المعلوموواأ المحاسووبي ة التووي تتضووم  ألبعوواد )القابلي ووة للمقارنووة، والمالءمووة، والقابلي ووة يحّس 

نها الت قارير الما  .لي ةللفهم( التي تتضم 

  

ة للمعيار  2-2-10 مات العامَّ  :(IFRS15 )الس ِّ

الً:   باإليراد: اإلعترافمتطلَّبات  أوَّ

م المعيووار و مترووامالو لالعتووراف بواإليراد، ك  يرموون المبودأ   (IFRS15)يقوّد  األساسوويا فيووه نمو جوا

لعة المت فم  عليها مع العمالء بمبل  يبيّ ن القيموة التوي  بالتزام الوحدة االقتصادي ة لتحويل الخدمة أو الّس 

لعة، ويهدف كلى  بواإليراد، فقود تبن وى  اإلعتورافمن المتوق ع الحصول عليها مقابل تلك الخدمة أو الّس 

 :(2018 يعقوب وشنيشل،المعيار خمس خطواأ أساسي ة لتطبيقه وهي )

 الخطوة األولى: تحديد العقد بين الوحدة االقتصاديَّة والعميل: ●

يجب تحديد العقود بوضوح من خوالل المعيوار الجديود؛ لتجناوب أّي  لوبس، وبموجوب المعيوار 

ف العقد ب ن ه 1Iالد ولّي  إلعداد الت قارير المالي ة رقم  رثور تنشوا حقوقووا اتّ فاقي ة بين طرفين أو أ»، يُعر 

كلى جانب رونه اتّ فاقي ة بين طرفين أو أرثر، تنشا حقوقووا والتزامواأ قابلوة  والتزاماأ واجبة الن فا "،

الممارسوواأ التّ جاري ووة للت نفيوو ، ويمروون أن يرووون شوورل العقوود مرتوبوووا أو شووفهي ا أو ضوومني ا، موون خووالل 

ديد قابلي وة تنفيو  العقود بموجوب القوانون. ويوتما اسوتيفاء تحديود بغّض  الن ظر عن الش رل، يتما تح،للش ررة

 (:Haggenmuller,2019العقد مع العميل، ك ا تم  استيفاء الشاروط الخمسة الت الية )

و للممارسووواأ المقبولوووة  − موافقووة أطوووراف العقووود علوووى شوووروط العقوود خطي وووا أو شوووفهي ا أو وفقوووا

و في قطاع األعمال.اعقبوالو   ما

ي اأ تحديد حقوق أطراف العقد فيما يتعل م بالبضائع المنقولوة مون طورف كلوى  خور فوي كمران −

 العقد.

مها المنش ة للعميل. − لعة التي تقّد   من الممرن تحديد أحرام الت سوية المتعلّ قة بالّس 

ولعة، موع مراعواة قودرة  - من الممرن أن تقوم المنش ة بالحصول على العائد نتيجة عقد بيوع الّس 

 يل على الس داد ورغبته به.العم
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، فوي بعوض األحيوان يتطل وب مون الش ورراأ دموج  يتما تطبيم المعيار على العقوود الفردي وة، ولرونف

ة عندما يتما تروين أرثر من عقود واحود  العقود لتمثيل طبيعة المعامالأ التّ جاري ة بشرل أفضل، خاص 

دمج العقود وحسابها رما لو رانأ عقدوا واحدوا، ك ا توم   مع  اأ العميل خالل فترة زمني ة قصيرة، يتما 

ود سوعر  استيفاء أحد المعايير التالية: يتم  الت فاوض على العقود رحزمة مع هدف تجارّي  واحد، ويُعت م 

ولع والخودماأ الموعو ل الّس  ودة فوي المعاملة لعقد واحود علوى أسوعار العقوود األخورأ أو أدائهوا، وتشوّر 

باإلضافة كلى  لك، يسمح المعيار للش رراأ بتجميع العقوود  اأ الخصوائص ،م أداء واحدالعقود التزا

المتشووابهة فووي ملووّف  واحوود، طالمووا أن هووا لوون تووؤثّ ر بشوورل جوووهرّي  علووى األرقووام المحاسووبي ة، مقارنووة 

د بمحاسوبة العقووود بشوورل منفصوول، ويفيوود هوو ا الوون مط عنوودما يرووون لوودأ الش ووررة عوودد ربيوور موون عقووو

، بووودالو مووون الن ظووور بشووورل فوووردّي   العموووالء المتشوووابهة، ويروووون مووون المفيووود فحوووص العقوووود رروووّل 

(BDO,2018.) 

ف تعديل العقود علوى أن وه تغييور فوي  في رثير من األحيان يمرن تعديل العقود بعد  لك، ويُعر 

أ الموافقة عليه من قبول أطوراف الع قود، كال  أن  الش وررة نطاق أو سعر )أو رليهما( في العقد ال ي تم 

تحتاج كلى تقييم ما ك ا ران ه ا تعديالو على العقد األصلّي ، أو رانوأ تنشوا عقودوا منفصوالو جديودوا. ثوم  

د بسلع وخودماأ كضوافي ة ممي وزة، ويزيود  يتما احتساب الت عديل باعتباره عقدوا منفصالو، عندما يتما الت عها

البيووع المسووتقل ة للمنتجوواأ؛ لوو لك يظوولا العقوود األصووليا دون تغييوور،  سووعر العقوود بمقوودار يعرووس أسووعار

حيوث تووم  كبوورام عقوود جديوود لسوولع أو خوودماأ كضووافي ة باألسووعار الت قليدي ووة. موون ناحيووة أخوورأ، ك ا رووان 

لع أو الخدماأ اإلضافي ة غير مستقّل  عن العقد األصلّي ، ولم يرن ممي وزا، فسيسوتمرا الع قود تسعير الّس 

األصليا رما تم  تعديله، وسويرون هو ا هوو الحوال عنودما يوتما مونح خصوم لمنتجواأ كضوافية، أو يتغي ور 

نطاق العقد، فعلى سبيل المثوال، هنواك مواصوفاأ جديودة فوي مشوروع بنواء، وال يمرون فصول العمول 

ت عامول موع هو ه الت عوديالأ اإلضافّي  المطلوب عن الخدمة المقد مة بالفعل، أو أن ه غير ممي ز، فسيتما ال

ا موون العقوود األصوولّي  موون البدايووة؛ لوو لك سووتحتاج الش ووررة كلووى تعووديل اإليووراداأ  رمووا لووو رانووأ جووزءو

 (.Kivioja,2018المعترف بها قبل تعديل العقد؛ لتتناسب مع سعر المعاملة للعقد المعد ل )

 :العميلمع في العقد  ادائها الواجب الخطوة الثَّانية: تحديد التزامات ●

ف التزامواأ  ا، فوإن  الخطووة الت اليوة هوي الوفواء بااللتزامواأ. وتُع ور  عندما يروون العقود جواهزو

وولع أو الخوودماأ المتميّ ووزة  وود بهووا والمتميّ ووزة، أو سلسوولة موون الّس  وولع أو الخوودماأ المتع ه  األداء ب ن هووا الّس 

لع أو الخدماأ  بمثابة التزام أداء فردّي ، عندما ترون متماثلة بشورل الواردة في العقد. تُع دا سلسلة الّس 

أساسّي ، ويتما تحويلها كلى العميل بنفس الط ريقوة، كال  أن وه مون الممرون أن يروون للعقود واحودث أو أرثور 

ئيسو لتحديود موا ك ا روان العقود  يمن التزاماأ األداء، وتتما المحاسبة عنها بشرل منفصول، المفتواح الر 
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ولع أو الخودماأ متميّ وزة، بمعنوىو  يحتوي على التزاماأ أداء متعد دة أم ال، هو تحديد موا ك ا رانوأ الّس 

 خوور: عنوودما يمروون للعميوول االسووتفادة منهووا بمفوورده أو مووع الموووارد المتاحووة بسووهولة، والتووي يمتلرهووا 

كلوى  لوك  العميل بالفعل، أو يمرن الحصول عليها بسهولة من الش ررة أو من طرف ثالث، باإلضوافة

وولع أو الخوودماأ محوود دة بشوورل منفصوول أو ممي ووزة مقارنووة بووالوعود األخوورأ فووي  يجووب أن ترووون الّس 

 (Skog,2018 ).العقد

فقة: ●  الخطوة الثَّالثة: تحديد سعر الصَّ

يجووب علووى الش وورراأ مراعوواة شووروط العقوود والممارسوواأ التّ جاري ووة للش ووررة عنوود تحديوود سووعر 

فقة، حيث يعبّ ور  وفقة عون مبلو  الس وداد الو ي ترغوب الش وررة فوي الحصوول عليوه مقابول  سوعرالص  الص 

البضائع أو الخدماأ التي يتما تسليمها للعميل، باستثناء أّي  مبل  مرتسب نيابة عن طرف ثالث )علوى 

 -عنود تحديود سوعر المعاملوة-سبيل المثال، ضريبة المبيعاأ(. عالوة علوى  لوك، يجوب علوى الش وررة 

نواأأن ت  وة، والمودفوعاأ خو  فوي االعتبوار تو ثيراأ المودفوعاأ المتغيّ ورة، والمرّو  غيور  المالي وة المهم 

 .(Bernoully and Wondabio,2019)الن قدي ة ومدفوعاأ المقابل للعمالء 

ووفقة بشورل ربيوور بووين العقووود؛ لو لك يوصووي هوو ا المعيووار بضوورورة ي ختلوف تحديوود سووعر الص 

 ل، وهي:الن ظر في خمسة عوام

الً: العرروض المتغي ِّررر: وفقوووا لمبوودأ الت مثيوول العووادل، يجووب علووى المنشوو ة تقوودير المبلوو  الوو ي تتوق ووع  أوَّ

ولع المقد مووة للعميول، ومون الممرون أن يشومل العووض المتغيّ وور  الحصوول عليوه مقابول الخودماأ أو الّس 

وياق نفسوه، مون الممرون الخصوماأ والمبال  المسترد ة، والت خفيضاأ والغرامواأ والحوواف ز. فوي الّس 

ا عون طريوم طريقوة "القيموة المتوق عوة"، أو طريقوة  أن تقوم الش ررة بتقدير مقدار العوض الن قدّي ، كم 

 "القيمة األرثر احتماالو". 

باسوووتخدام طريقوووة "القيموووة المتوق عوووة"، تقووووم الش وووررة بضووورب جميوووع المبوووال  المتوق عوووة فوووي 

، وتُعدا ه ه الط ريقة هي األنسب فوي المواقوف التوي االحتماالأ الخاص   ة برّل  منها ثم  تجمع اإلجمالي 

ي فيها الن تائج المحتملة نطاقوا واسعوا، ولدأ المنش ة خبرة رافية فوي العقوود المماثلوة التوي يمرنهوا  تغّط 

ووا فيموا يتعل ووم باسوتخدام ط ريقووة "القيموة األرثوور احتمالي ووة"، بشورل معقووول الت نباوؤ بالن تووائج المحتملوة. أم 

فستختار الش ررة ببساطة الن تيجة  اأ االحتمال األربر، وتُع دا ه ه الطريقة هي األنسب فوي المواقوف 

خبوورة رافيوة بووالعقود  المنشو ةخاطئوة"، أو عنوودما ال يروون لوودأ  أو التوي توجود فيهووا نتيجوة "صووحيحة

اإلبوال  عون المبلوو  الو ي يعرووس بدق وة أربوور  المنشوو ةى المماثلوة. باسوتخدام طريقووة مناسوبة، يجووب علو

 (.Church,2016مقابل سيحصل عليه )
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ِّ المتوقَّع ويشير كلى سعر العوض الن قدّي  الرلّ ّي  المتوق وع أن تحصول  :ثانياً: مبلغ العوض النَّقدي 

الم رورة فوي العقود،  عليه المؤس سة مقابل عملي ة بيع األصل أو نقله، أو أداء التزاماأ المؤس سة

ن: وجووود أّي  عنصوور تمويوول نت ويتوو ث ر العوووض الن قووديا المتوق ووع بعوود ة عواموول لسووداد ا ةجوويتتضووم 

داأ تقوديره المتوق وع اسوتالُمهُ، ووجوود المقابول  ر، والعوض الن قديا ومحّد  و أو المبّر  المدفوع مسبقا

 (.2018 ،غير الن قدي أو المقابل المستحّم  للعميل )مهدي

فقة اللتزامات األداء:  ● ابعة: تخصيص سعر الصَّ  الخطوة الرَّ

تقوم الش ررة عادةو بتخصيص سعر المعاملة لروّل  التوزام أداء، علوى أسواس أسوعار البيوع 

، فسوتقوم معوروفالنّ سبي ة المستقل ة لرّل  سلعة أو خدمة ممي زة، ك ا ران سعر البيوع المسوتقلا غيور 

ا موون الش ووررة بتقوودي ا أو مبلغوووا متغيّ وورو ن سووعر المعاملووة خصوومو ره. فووي بعووض األحيووان قوود يتضووم 

د المتطل بواأ متوى يجوب علوى الش وررة تخصويص  المقابل، يتعل م رلي ا بجزء محد د من العقد. تحوّد 

الخصووم أو المقابوول المتغيّ وور لجووزء محوود د موون العقوود، بوودالو موون جميووع التزاموواأ األداء فووي العقوود 

(IFRS15,2018 رمووا اقتووورح المعيووار الووود ولي للت قووارير المالي وووة ،)1I  طرقوووا مختلفوووة يمرووون

 استخدامها، بما في  لك:

بح المتوق ع −  .نهج تقييم الساوق المعد ل، يضاف كليه الت رلفة المتوق عة، وهامش الّر 

و توزيووع أّي  خصووم كجمووالّي  مقارنووة بمجموووع أسووعار البيووع المسووتقل ة بووين الت − زاموواأ األداء، تبعووا

، ومن الممرن أن يشمل ه ا الخصم بعض التزاماأ األداء، وليس رل ها  .لسعر بيع مستقّل 

و، ال بد  مون أن تنظور الش وررة فيموا ك ا روان العقود شوامالو لترتيوب  − و أو مقد ما عند دفع المبل  الحقا

مني ة للناقودهاّم  للت مويل، وفي حال ثبأ  لك، فال بد  من تعديل القيمة   .الز 

 

 باإليراد: اإلعترافالخطوة الخامسة: 

بواإليراد، عنودما تفوي بوالتزام األداء عون طريوم تحويول سولعة أو  اإلعترافيجب على المنش ة 

وا بمورور الوقوأ أو فوي  د بها كلى العميل، وهوو الوقوأ الو ي يوتما فيوه تمريور الس ويطرة، كم  خدمة متعه 

رة علوى األصوول: امووتالك القوودرة علوى توجيووه اسووتخدام األصوول، والحصووول وقوأ مووا، وتعنووي الس وويط

على جميوع المنوافع المتبقّ يوة منوه. وقود يوتما الوفواء بوالتزام األداء فوي وقوأ معوي ن )عوادةو للوعوود بنقول 

البضائع كلى العميول( أو بمورور الوقوأ )عوادةو للوعوود بنقول الخودماأ كلوى العميول(. بالنّ سوبة اللتوزام 

اء الوو ي يووتما الوفوواء بووه بموورور الوقووأ، سووتختار الش ووررة مقياسوووا مناسووبوا للت قوودام لتحديوود مقوودار األد
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بهووا عنوود الوفوواء بووالتزام األداء، رمووا تعتوورف المنشوو ة بوواإليراداأ  اإلعتوورافاإليووراداأ التووي يجووب 

 (:,2018IFRS15بمرور الوقأ، ك ا تم  استيفاء أحد المعايير الت الية )

مها الوحدة أثناء أدائهاأن يتلق   .1  .ى العميل ويستهلك في الوقأ نفسه المزايا التي تقّد 

ي أداء الوحوودة كلووى كنشوواء أو تعزيووز أحوود األصووول التووي يووتحر م بهووا العميوول أثنوواء كنشوواء  .2 يوؤّد 

 األصل أو تحسينه. 

فوي الس وداد أداء الوحدة ال يُنشوا أصوالو باسوتخدام بوديل الوحودة، وللمنشو ة حومف واجوب الن فوا   .3

 مقابل األداء المرتمل حت ى ا ن.

مون ناحيوة أخورأ، تشوومل العوامول التوي قود تشووير كلوى أن وه قود تووم  تمريور الس ويطرة فوي وقووأ 

معي ن، على سبيل المثال ال الحصور: للمنشو ة حومف حواليف فوي سوداد قيموة األصول، وأن يروون للعميول 

ض  سند قانونيف لألصل، وفوي حوال قاموأ الوحودة ي وة لألصول، كلوى جانوب تعورا بتحويول الحيوازة الماّد 

 العميل كلى مخاطر ومنافع ربيرة تتعل م بملري ة األصل، وقبول العميل لألصل.

  متطلَّبات اإلفصاح: 2-2-11

( في أن تفصح الش وررة عون 1Iيتمحور الغرض من متطل باأ اإلفصاح الم رورة في المعيار )

ين مسووتخدمي القوووائم المالي ووة موون فهووم طبيعووة اإليووراداأ وتوقيتهووا وقيمتهووا المعلوموواأ الالزمووة لتمروو

ودرجة عدم الت  راد المرتبطة بها، وما ينتج عن العقود موع العموالء مون تودفاقاأ نقدي وة. ولتحقيوم هو ا 

ي وة والمتعلّ قوة بو العقود الغرض، من الواجب أن تقوم الوحدة باإلفصاح عن المعلوماأ الوصفي ة والرّم 

مووع العمووالء، واألصووول المعتوورف بهووا موون تروواليف الفصووول أو الوفوواء بووالعقود مووع العمووالء، أو بمووا 

ة والت غياراأ في هو ه األحروام؛ نتيجوة تطبيوم المعيوار )  ( )صوالح واخورون،1Iيتعل م باألحرام المهم 

2017.) 

ي وووة التوووي تفصوووح عنهووو و لمعيوووارومووون األمثلوووة علوووى المعلومووواأ المرئي وووة والرّم   ا الش وووررة وفقوووا

(IFRS15)أثنووواء فتووورة ماضوووي ة، والمعتووورف بوووه بوووالفترة  ةالمتعلوووم بوووالتزام أداة مسوووتوفا : اإليوووراد

الحالي ة، واألرصدة في بداية ونهاية الفترة المالي ة ألصول العقود والتزاماتوه مون العقوود موع العموالء، 

مم المدينة، والتراليف التي رسملتها  الش ررة للحصول أو الوفواء بواألداء، ومبوال  اإليوراد وأرصدة ال ّ 

ف بهووا أثنوواء الفتوورة المالي ووة الحالي ووة والمتعلّ قووة بالتزاموواأ أداة مسووتوفا بووالفترة الماضووية، كلووى  ةالمعتوور 

جانب كفصاح الش وررة عون األسواليب التوي توم  اسوتخدامها لتحديود ترواليف الوفواء بالعقود أو الحصوول 

كلوى اإلفصوواح عون األسولوب المت بووع لتحديود االسوتهالك خوالل رووّل  فتورة مالي وة، كلووى  عليوه، باإلضوافة

ولع وشوروط الود فع بالتزاماأ األداء والتي يُع ب رجانب المعلوماأ المتعلّ قة  عنهوا بو نواع الخودماأ والّس 

ة اللتزاماأ األداء )أبوالتي ترف لأ بها للعميل، وسعر العملة وضماناتها   (.2019 عليوة،المخصص 
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 المبحث الثَّاني

 ربحيَّة الشَّركات        

 

مةال 2-3-1   :مقد ِّ

بحي ة هد و فيُع دا تعظيم الّر  و مسحاا ول المنافسوة  ا مون للغاية بالنّ سوبة للش وررة؛ للبقواء فوي العمول وتحما

و  اأالش رراأ العاملة في صناع و مسوبقا بحي وة شورطا ل الّر  و رئيسويّ  مماثلة، رما تشوّر  لبقواء الش وررة علوى  ا

بحي و تجوارّي ، شوررةلي وة األخورأ ألّي  المدأ الط ويل، ولتحقيوم األهوداف الما ل الّر  و رموا تشوّر  ة مقياسوا

ل جانبأساسي   و ا ألداء الش ررة، وتشّر  أساسي ا من تقاريرها المالي ة، رما ترشف عن قودرة الش وررة علوى  ا

تحقيوم األربواح بمعود ل المبيعواأ ومسوتوأ األصوول ومخوزون رأس الموال فوي فتورة زمني وة محوود دة. 

اد ة فووي األدبي وواأ، وظل ووأ حووأ نقاشوواأ وبالت ووالي فووإن  ربحي ووة الش وورراأ وطوورق تحسووينها قوود أثووار

بحي وة  موضوعي ة في مجوال االقتصواد والت مويول والمحاسوبة واإلدارة، نظوراو لروون الش ورراأ  اأ الّر 

وف الن واس وتميول كلوى أن تروون أرثور كبوداعوا ومسوؤولي ة اجتماعي وة، ومفيودة  العالية تخلم القيمة وتوّظ 

 (Odusanya et al,2018 ) . لالقتصاد ب رمله

بووودأأ غالبي وووة المنظ مووواأ أعمالهوووا بالس وووعي كلوووى جنوووي األربووواح وتقوووديم مقابووول الووود خل الروووافي 

لمساهميها، ويمرن تعريف ربحي ة الش رراأ بشرل أساسّي  على أن ها: المستوأ ال ي يمرون للمؤس سوة 

صووول التووي يمروون الحصووول أن تحقّ قووه بنجوواح ورفوواءة فووي تحقيووم أقصووى اسووتفادة موون األموووال واأل

وول  بحي ووة للش وورراأ والُمنظ موواأ تعزيووز تحما عليهووا، وتحويلهووا كلووى أربوواح. كلووى جانووب  لووك، تتوويح الّر 

ي وة ربحي وة الش ورراأ علوى  دماأ الس لبي ة، والمشاررة في تعزيز محيط األعمال، ويمرن تقييم أهّم  الص 

الّي . والعائوود علووى المسووتوأ الجزئووّي ، هووو الش وورط المسووبم مسووتويين: الجزئووّي  والرلّ ووّي  للنّ ظووام الموو

ا  وا حاسومو بح غرضو وياق نفسوه، يُع ودا تحقيوم الوّر  الحيويا لمنظ مة ، ومورد المال غير المرلف. وفي الّس 

إلدارة المؤس سة، وتحسين بيئوة األعموال المربحوة والفع الوة مون حيوث الت رلفوة علوى المسوتوأ الرلّ وّي ، 

د ربحي وة الش وررة والمسوا همة فوي تعزيوز محويط األعموال. لهو ا السوبب؛ فوإن  تقيويم العوامول التوي تحوّد 

أ موضووعاأ بحثي وة رئيسوي ة مون  اإلعترافو بمصادر الت مياز فيها على مستوأ الش وررة، قود اعتُب ور 

بة والت مويوووول قبوووول البوووواحثين فووووي مجوووواالأ االقتصوووواد واإلدارة االسووووتراتيجي ة والت سووووويم والمحاسوووو

(Vaidya and Patel,2019.) 

بحي ووة عووادةو علووى أن هووا شوورط أساسوويف لبقوواء الش ووررة وكنجازهووا علووى الموودأ  رمووا يُنظ ووُر كلووى الّر 

الط ويل، باإلضافة كلى  لك، يؤثّ ر المتغيّ ر بشرل ربيور علوى أداء األهوداف المالي وة األخورأ للش وررة. 

وضووع ربحي ووة الش ووررة هووي ت ثيرهووا علووى الت نميووة االقتصووادي ة  بعووض العواموول األخوورأ التووي تصووف
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، نتيجوووةو للمنافسوووة المتزايووودة، وقووووأ األسوووعار،  والت غياووور التّ رنولووووجّي  والت وظيوووف واالبتروووار. ولرووونف

بحي ووة المطلوبووة  ووعوباأ فووي تحقيووم الّر  وتحسووين الرفوواءة، ال بوود  أن  الش وورراأ تواجووه مزيوودوا موون الصا

(Fareed et al,2016.) 

بحيَّة: 2-3-2  مفهوم الر ِّ

ور  بح لعناصر الت شغيل داخول الش وررة، وهوي عبوارة عون مؤّش  بحي ة كلى نسبة الّر  يشير مفهوم الّر 

ئيس الوو ي تسووعى راف ووة المنشووآأ لتحقيقووه؛  جوووهرّي  يُسووت خد م فووي تقيوويم أداء الش ووررة، والهوودف الوور 

ها واستمراري تها، ئيسوة لتحقيوم رأس الموال، وخلوم  لضمان نمّو  بحي ة كحدأ المصوادر الر  رما تُع دا الّر 

ا بالنّ سبة للد ائ راو مهم  ياسواأ نقيمة سوقي ة للش ررة، كلى جانب رونها مؤّش  ين، وخالصة القراراأ والّس 

 (.2017التي تم  اتّ خا ها من قبل المدراء )زاوأ،

بحي ووة عوون قوودرة الش وو ررة علووى اسووتخدام مواردهووا لتوليوود كيووراداأ تزيوود عوون نفقاتهووا. وتعبّ وور الّر 

بحي ووة همووا  ئيسووي ان للّر  بعبوارة أخوورأ، قوودرة الش ووررة علووى جنووي األربوواح موون عملي اتهووا، والجانبووان الر 

اإليراداأ والمصروفاأ، ك  تعبّ ر اإليراداأ عن دخل األعمال، وهوي مقودار األمووال المرتسوبة مون 

م بيووع المنتجوواأ أو تقووديم الخوودماأ، وموون الجوودير بالوو  رر أن  توليوود الوود خل لوويس العمووالء عوون طريوو

ووان، بوول يجووب أن تسووتخدم الش وورراأ مواردهووا موون أجوول كنتوواج هوو ه المنتجوواأ، وتقووديم هوو ه  بالمج 

 (.(Kumar et al, 2017الخدماأ 

بحي ة على أن هوا: اسوتمراري ة تودفام األربواح الحالي و ف الّر  ة مسوتقبالو، وقودرة األربواح الحالي وة وتُع ر 

علووى عرووس األداء الحووالّي  والمسووتقبلّي ، وتعبّ وور االسووتمراري ة عوون قوودرة المنشوواة فووي الحفوواظ علووى 

بحي وة  ور جيّ ود، رموا تعبّ ور الّر  أرباحها على المدأ الطويول، أو قودرة األربواح الحالي وة علوى عروس مؤّش 

ووة بهووا، ك  يُع وودا رقووم األعمووال المتغيّ وور عوون الن تووائج المتحقّ قووة موون قبوول  الش ووررة، ورقووم األعمووال الخاص 

  (.2017 المعبّ ر عن نشاط الش ررة )الترريتي،

ياسواأ و و على أن هوا: كحودأ النّ سوب المالي وة التوي تعبّ ور عون صوافي نتوائج الّس  بحي ة أيضا تعرف الّر 

علووى تحصوويل األربواح موون خووالل توظيووف أصووولها والقوراراأ، رمووا تعبّ وور عوون قودرة كدارة الش ووررة 

ووح  بحي ووة االختبووار النّ هووائي  ألنشووطة الش ووررة، والوو ي يوّض  بفاعلي ووة ورفوواءة، فضووالو عوون  لووك، تُع وودا الّر 

مسووتوأ حيوي ووة خووّط  اإلنتوواج، وموودأ القوودرة علووى تحقيووم مسووتوياأ عاليووة موون األداء الت نافسووّي  فووي 

 (.2019 ى والعماوي،المبيعاأ واإلنتاج )المرس

بح  ، موع اخوتالف رئيسوي واحود، حيوث كن  الوّر  بح، ولرنف بحي ة ارتباطوا وثيقوا بالّر  يرتبط مفهوم الّر 

بحي وة كلوى المقيواس المسوتخدم لتحديود نطواق  بحي وة نسوبي ة، وتشوير الّر  هو مبل  مطلم، في حوين أن  الّر 

و للرفواءة وقيواس مودأ نجواح الش وررة أو ربح الش ررة فيما يتعل وم بحجوم العمول، وتُع و بحي وة مقياسوا دا الّر 
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بحي وة ب نهوا قودرة الش وررة علوى كنتواج عائود علوى االسوتثمار بنواءو  ف الّر  فشلها. من ناحية أخرأ، تُعور 

ورورة أن  على مواردها ا، فوإن  هو ا ال يعنوي بالض  غم من أن  الش ررة يمرن أن تحقّ م ربحو ، وعلى الر 

 (.Tasila Konja et al,2019ن الش ررة مربحة )ترو

فهووا )الحوواج ( علووى أن هووا فعالي ووة أداء اإلدارة فووي تنفيوو  األنشووطة المختلفووة، وقوودرة 2019، وعر 

و لرفوواءة سياسوواأ الش ووررة الت شووغيلي ة واالسووتثماري ة  الش ووررة علووى توليوود األربوواح التووي تُعت ب وور مقياسووا

بحي ة كلى رفاءة توظيف رأس المال لجني المزيد من األرباح، فمون الممرون  والتمويلي ة، رما تشير الّر 

بحي وووة  المقيووواس النّ هوووائي  للن جووواح االقتصوووادّي  الووو ي تحقّ قوووه الش وووررة، مقارنوووة بووواألموال  اعتبوووار الّر 

 المستثمرة، ك  يتحد د الن جاح االقتصاديا عن طريم مستوأ األرباح المتحقّ قة.

ررة علوى اسوتخدام مواردهوا لتوليود قودرة الش وها ة من وجهة نظر الباحث على أن  بحي  ف الّر  وتعر  

، ربوواح موون عملياتهووااألررة علووى تحقيووم ، قوودرة الش ووخوورأتزيوود عوون نفقاتهووا. بمعنووى التووي يووراداأ اإل

ا قدرتها  هوي، و على تحقيوم عائود علوى االسوتثمار بنواءو علوى مواردهوا مقارنوة باسوتثمار بوديل وأيضو

 .هايةونجاحها أو فشلها في النّ  سة المؤس  اس لرفاءة مقي  

بح المحاسبيا للش رراأ كلى مصطلحين رئيسين، وهما )المومني،  (:2019 ويُقس م الر 

بح بعد الض ريبة: وهو ناتج الفورق بوين الود خل الن واجم عون الن شواط األساسوّي  أثنواء  .1 صافي الّر 

تراليف المبيعاأ وراف وة المصواريف، كلوى جانوب أي وة كيوراداأ أخورأ، فترة زمني ة محد دة، و

 أو طرح أي ة مصاريف أخرأ من ضمنها مصروف الض ريبة.

صافي ربوح العملي واأ: وهوو نواتج الفورق بوين المبيعواأ مون الن شواط األساسوي للش وررة أثنواء  .2

يف العمومي ووة واإلداري ووة، فتوورة زمني ووة محوود دة وتروواليف المبيعوواأ، باإلضووافة كلووى المصووار

 ومصاريف البيع ومصاريف الت سويم دون الفوائد المدفوعة.

ئيسووي  لراف ووة الش وورراأ لضوومان بقائهووا واسووتمراري تها، ويتحق ووم هوو ا  بحي ووة الهوودف الر  وتُع وودا الّر 

 (:2018 الهدف من خالل قرارين رئيسين، وهما )موسى،

ووز .1 علووى توظيووف فووائض األموووال المتوووفّ ر فووي الش ووررة فووي بنوواء  قوورار االسووتثمار: والوو ي يرّر 

فرص استثماري ة تحقّ م عائداو أعلى من الت رلفة المتوق عة مون هو ه األمووال. وتعتمود الش ورراأ 

عووادة فووي تمويوول اسووتثماراتها علووى مصووادر التمويوول الخارجيووة روواالقتراض موون البنوووك أو 

األجنبي وة، أو علوى مصوادر الت مويول الد اخليوة عون طريوم مؤس ساأ الت مويل في أسواق الموال 

المالك، سواءو من خالل كصودار األسوهم أم مون خوالل اسوتخدام األربواح المحتجوزة، ويتوقوف 
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هووا: ترلفووة الت مويوول ومالاختيووار أّي  المصووادر أرثوور مالءمووة علووى عوود ة عواموول، موو مووة ءن أهّم 

 مصدره، وعنصر المخاطرة.

المورتبط بآلي وة اختيوار المصوادر التوي يلجو  كليهوا للحصوول علوى االسوتثمار فوي قرار الت مويل  .2

وون الش ووررة مووون الحصووول علووى عائوود أربوور عوون طريوووم  موجوووداأ الش ووررة، بصووورة تمّر 

لت رلفة دون تعوريض الش وررة للمخواطر الن اتجوة عون المبالغوة لاالستفادة من االقتراض الث ابأ 

 في االقتراض.

 

بحيَّة:أهم ِّ  2-3-3  يَّة الر ِّ

وفاأ  و لتحديد مستوأ أدائها، رما تُعت ب ور أهوم  الّص  تُعت ب ر ربحي ة الش رراأ المقياس األرثر استخداما

رها؛  قوودرة الش ووررة علووى تقيوويم  الربحيووة تسوواعدعلى ا  ان مقوواييسالتووي تضووعها الش وورراأ فووي تصوووا

ف األخورأ أثنواء فتورة زمني وة معي نوة. عوالوة علوى تحقيم األرباح، مقارنة برافة الت راليف والمصواري

بحي ووة نسووب لووك،  وودا مقوواييس الّر  بحي ووة العاليووة  تُع  -رئيسووي ة لتقيوويم أداء الش وورراأ، حيووث كن  نسووب الّر 

راو أفضوول لهووا )مخلوووفي، -مقارنووة مووع الس وونواأ الس ووابقة ا وتطوووا  تعرووس أداءو أفضوول للش ووررة، ونمووو 

2017.) 

ووورة التووي تعرسوها للمسوواهمين المهتمووين بهووا؛ أ وتبورز بحي ووة للش وورراأ عون طريووم الصا ي ووة الّر  هّم 

ووون بهوا؛ لرووون ربحي تهووا  ر، ورو لك المودعووون المهتما ل العائوود علوى رأس مووالهم المسووتثم  لرونهوا تشووّر 

بحي ووة العا ليووة للش ووررة تعرووس العاليووة تمثّ وول مصوودر طم نينووة لهووم ولحفووظ أموووالهم وتنميتهووا، ك  كن  الّر 

ووا يزيوود موون فرصووة المقترضووين لالقتووراض  اسووتقرار مررزهووا المووالّي  وتوساووعها فووي اإلقووراض، مم 

وتنمية مشاريعها ودعمها، األمر ال ي ينعرس على تسريع عجلة االقتصاد وت دية الش رراأ لودورها 

لع على نطاق أوسع )الدوري،  (.2019 في تقديم الخدماأ والّس 

بحي ووة كحوودأ أهووّم  األهووداف التووي تسووعى الش وورراأ لتحقيقهووا، لضوومان اسووتمرارها رمووا تعوود ا لّر 

هووا وبقائهووا، ولتعزيووز مررزهووا المووالّي ؛ لمووا لهووا موون دور فووي زيووادة حقوووق الملري ووة لهووا، ودعووم  ونمّو 

و على قدرة الش ررة على مواجهة المخاطر وااللتزا مواأ سيولتها ومالءتها، األمر ال ي ينعرس كيجابا

ووة لتوليوود رأس المووال؛  بحي ووة موون المصوادر المهم  لهووا. فضوالو عوون  لووك، تُعت ب ور الّر  التوي تواجههووا وتحما

لمساهمتها في زيادة ثقة أصحاب المصالح، وج ب المزيد من المسوتثمرين كليهوا، وتشوجيع أصوحاب 

ووا يسوواهم فووي رفووع قيمووة أسووهمها فووي الساوووق المووالّي ، نظووراو  رؤوس األموووال علووى شووراء أسوومهما؛ مم 

 (.  2019 لزيادة الط لب عليها )سمرين،

بحي ة دوراو ربيراو فوي بقواء الش ورراأ فوي بيئوة األعموال المتغيورة، ك  كن  فشول الش وررة  وتلعب الّر 

فووي تعظوويم ربحي تهووا يتسووب ب بخسوووارة قوودرتها علووى البقوواء فوووي الساوووق، و لووك لعجزهووا عووون كدارة 
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بحي ة  راأ الّر  الس ابقة بفاعلي ة ورفاءة لرفع مستوأ ربحي تها االستراتيجي ة والت شغيلي ة، كلوى جانوب محّر 

بحي ووة قصوويرة األجوول لصووالح بعووض  تالعبهووا بتوزيعوواأ األربوواح عوون طريووم زيووادة االهتمووام بالّر 

ا يتسوب ب بحودوث االنهيوار الموالّي  )ال  حياصواأ،األشخاص، واالبتعاد عن تحقيم أهداف الش ررة، مم 

2018.) 

ررة توو مين علووى مووا ك ا رووان بإمرووان الش وو هوواريث تة ترموون فووي بحي ووويوورأ الباحووث أن أهميووة الّر  

ال يمروون ، حيوث أنوه ة أعمالهوااتهوا وتنمي ومويول مون أحود البنووك، وجو ب المسوتثمرين لتمويول عملي  الت  

الرؤيوووة حوووول األداء  سوووتمرار فوووي العمووول دون تحقيوووم ربوووح. باإلضوووافة كلوووى تحسوووينرراأ اإلللش ووو

ة صونع القورار ، وتحسوين عملي و ررةالش وموو الخاصوة بالمستقبلي، والمساعدة فوي دفوع اسوتراتيجية النا 

 ها.الخاصة ب

 

بحيَّة 2-3-4  :مقاييس الر ِّ

بحي وووة المرجعي وووة  المسوووتخد مة  لتقيووويم أداء الش ووورراأ الموووالّي ، وتعطوووي هووو ه  تُعت ب ووور مقووواييس الّر 

دارة القوودرة  علووى اتّ خووا  مووا يلووزم موون قووراراأ  لي ووة انفوواق األموووال علووى االسووتثماراأ المقوواييس اإل

بحي ة قدرة الش ررة علوى توليود األربواح مون أنشوطتها الت شوغيلي ة، مقارنوة يالن اجحة، ك  تقي م مقاييس الّر 

ووياق نفسووه، تُع وودا عملي ووة  ووة بمووا يترت ووب عليهووا موون تروواليف ونفقوواأ. وفووي الّس  بحي ووة عملي ووة مهم  تقيوويم الّر 

وراأ، وقودرة الش وررة علوى  لقياس مستواها الفعلّي  المتحقّ م من خالل استخدام النّ سب المالي وة والمؤّش 

 تحقيم أهدافها. 

بحي ووة علووى عملي ووة الت حليوول المووالّي  الوو ي يُعت ب وور الخطوووة   عووالوة علووى  لووك، يسووتند مفهوووم الّر 

ئيسي ة  لت   عهوا، كال  الر  بحي وة وتنوا غم من تعداد األساليب المستخد مة في قيواس الّر  م الش ررة، وعلى الر  ف ها

ة فووي يأن  تحليوول النّ سووب المالي ووة هووو األرثوور شوويوعا، حيووث تُع وودا هوو ه النّ سووب أدواأ تشووخيص رئيسوو

بحي   ة واألداء الرلّ وّي ، رموا يُعت ب ور توظيوف الت حليل المالّي ، والمستخدمة في تقييم القدرة على تحقيم الّر 

ة فوي الش وررة. فضوالو عون  لوك،  وعف والقوو  ا لتحديود نقواط الض  راأ المالي ة مدخالو مهم  النّ سب والمؤّش 

راأ والمقاييس المالي ة )الهزايمة،   (:2018هناك سببان أساسي ان لالستخدام الواسع للمؤّش 

ووراأ والمقوواييس  - المالي ووة بشوورل مباشوور مووع األهووداف طويلووة وقصوويرة الموودأ، ارتبوواط المؤّش 

و مالي ة. و ما ترون أهدافا  وغالبا

راأ المالي ة صوورة متراملوة لقودرة الش وررة علوى تحقيوم الن جواح  - يوفّ ر االختيار الد قيم للمؤّش 

 االستراتيجي.
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رات الماليَّة المستخدمة لتقييم ربحيَّ   ة الشَّركات:ومن أهم ِّ المقاييس والمؤش ِّ

 معدَّل العائد على األصول: .1

وهوي النّ سوبة المسوتخد مة للحروم علوى رفايوة اإلدارة فوي اسوتغالل أصوول الش وررة، ك  يورتبط 

معد ل العائد على األصول بعالقة طردي ة مع درجة األمان، بمعنوىو  خور، توؤّد ي زيوادة المعود ل علوى 

. وتقواس هو ه لري وة علوى مجابهوة األصوول الخطورةماألصول"الموجوداأ" كلى زيوادة قودرة حقووق ال

 (:2019 النّ سبة رما هو موض ح في المعادلة األتية )بن سالمه،

بح بعد الضَّريبة معدَّل العائد على األصول=  ط إجمالي األصولصافي الر ِّ  / متوس ِّ

تها علووى ويمثّ وول العائوود علووى األصووول معوود الو لتحديوود رفوواءة الش ووررة لوودورها فووي قيوواس قوودر

اسووتثمار األموووال بووالطارق المثلووى، بمعنووىو  خوور، قيوواس رفوواءة كدارة الش ووررة فووي توظيووف مجموووع 

وط األصوول الممتلروة  وافي لروّل  وحودة نقدي وة مون متوّس  األموال، وعن طريقه يمرون قيواس الود خل الص 

 (.2017 خالل فترة محد دة )بن مداني،

 

  العائد على حقوق الملكيَّة: معدَّل .2

ويُقصد به مقدار العائد ال ي يحصل عليه المالرون نتيجة استثمار أموالهم في الش وررة، كلوى 

بح الش وامل، ويعروس هو ا المقيواس رفواءة كدارة  جانب تحملهم المخواطر، حيوث يسوتند كلوى مفهووم الوّر 

هوارة فوي ترريوب لم، واالمرروز المواليالش ررة باستخدام الموجوداأ )رفاءة الت شغيل(، وكدارة جانبي 

 (.2018 الرفاءة المالي ة(؛ لتحقيم افضل عائد ألصحاب المشروع )موسى،الجانب األيسر )

ويعبّ ر العائد على الملري ة عن قدرة الش وررة علوى جو ب االسوتثماراأ وتشوجيع المسواهمين، 

ع المسووتثمرين علووى و محووط  أنظووار المسووتثمرين، ك  كن  ارتفاعووه يشووّج  ووراء فووي هوو ه  ويُعت ب وور أيضووا الّش 

وا يعنوي أن   ك، مم  وريبة، واسوتثماراأ الُموال  بح بعود الض  الش ررة، رما يعبّ ر عن العالقة بين صافي الّر 

ه ا المقياس يعرس مقدار العائد ال ي يحصل عليوه المالوك مون روّل  دينوار توم  اسوتثماره فوي الش وررة، 

ثمرين وتعظويم عوائودها وربحي تهوا، ويوتما احتسواب كلى جانب رفاءة الش ررة في توظيف أمووال المسوت

 (:2018، ل المعادلة الت الية )الصالحاأه ا المقياس من خال

بح بعد الضَّريبة/  العائد على حقوق الملكيَّة معدَّل  حقوق الملكيَّة متوسط= صافي الر ِّ

بح إلى المبيعات: .3  نسبة صافي الر ِّ
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ديثة، وتُعت ب ر احودأ اهوم  النّ سوب لقيواس ربحي وة الش وررة، وتقيس ه ه النّ سبة رفاءة اإلدارة الح

بح الن واتج، وتُحس وب هو ه النّ سوبة مون  ك  تعرس العالقة بوين كجموالّي  المبيعواأ وترلفتهوا، وكجموالّي  الوّر 

 :(2008 ،)الشيخخالل المعادلة األتية

بح              بح/ صافيلمبيعالى انسبة صافي الر ِّ  المبيعات ات= صافي الر ِّ

 

 العوامل المؤث ِّرة على ربحيَّة الشَّركات: 2-3-5

بحي وة، ك  تنقسوم هو ه العوامول لرض الش رراأ  عتت لعديُد من العوامل المؤثّ رة علوى تحقيوم الّر 

ووة بالش ووررة نفسووها، وفيمووا يلووي  كلووى عواموول خارجي ووة تتعل ووم بالبيئووة المحيطووة أو عواموول داخلي ووة خاص 

 (:2019 امل )المومني،عرض له ه العو

 :العوامل الخارجيَّة -أ

ن العوامل الخارجي ة التي تؤثّ ر على ربحي ة الش رراأ، ما يلي:        تتضم 

ياسي ة واالقتصادي ة: ك  كن  ربحي وة الش ورراأ تتو ث ر  .1 بمسوتوأ اسوتقرار  -بشورل ربيور-الظاروف الّس 

ياسي ة، ر و علوى مطلوبواأ الظاروف االقتصادي ة والّس  ة تونعرس سولبا موا أن  الظاوروف غيور المسوتقر 

ا يؤثّ ر على ربحي تها. عة، مم   الش ررة وكجمالّي  الموجوداأ، وعلى توزيع الموارد المالي ة المتنّو 

الض وابط والت شريعاأ القانوني ة: تسعى الض وابط والت شريعاأ القانوني ة كلى ضوبط األداء للحفواظ  .2

ن  على الس المة المالي ة، األمر ال ي مون شو نه كضوافة بعوض االلتزامواأ علوى الش ورراأ، تتضوم 

القيوود علوى حجوم الت سووهيالأ وحررتهوا، وترووين المخص صوواأ اإلضوافي ة، واالحتفواظ بمسووتوأ 

 أربر من السايولة.

ووا فوي ا .3 ياسوة الن قدي وة دوراو مهم  ي الّس  ياسوة الن قدي وة: تووؤّد  ووة الّس  لت و ثير علووى سياسواأ الش وررة الخاص 

ياسوة عود ة  ا يؤثر على ربحي تها. كلى جانب  لك، تمتلك ه ه الّس  بإدارة متطل باتها وموجوداتها، مم 

قابوووة المباشوورة، وت قابووة الن وعي وووة والرمي وووة والر   ختلوووف كجراءاتهوووا بووواختالف الش وووررةأدواأ رالر 

(Alarussi and Alhaderi, 2018). 

وو .4 الساوووقي ة للش ووررة تتوو ثر فووي ربحي تهووا، رمووا أن  متانووة  ةالوووعي والث قافووة االجتماعي ووة: ك  كن الحص 

ي كلى كقبالهم للت عامل موع هو ه الش ورراأ،  ا يؤّد  م القناعة الرافية للجمهور، مم  تها تقّد  الش ررة وقو 

و على ربحي   ا ينعرس كيجابا  (.Purbawangsa et al, 2019) تهاوزيادة ثقتهم بها، مم 
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I.  ووا فووي ربحي تهووا؛ نظووراو لمحدودي ووة الموووارد المنافسووة: تلعووب المنافسووة بووين الش وورراأ دوراو مهم 

ا يدفعها كلى ترباد معد الأ فائدة عالية للحصوول علوى مثول هو ه المووارد،  المتوفّ رة للش رراأ، مم 

بحي وة، والت  األمر ال ي من ش نه خفض هامش العائد لديها  Cherchye)  ثير على معد الأ الّر 

and Verriest, 2016.) 

 

 العوامل الدَّاخليَّة: -ب

التوووي تحووود د ربحي وووة يووورأ العديووود مووون البووواحثين أن  مووون بوووين العوامووول الد اخليوووة : كدارة الش وووررة .1

ووة، رالممارسوواأ اإلداري ووة لألفووراد الووالش وورراأ،  ي ووة خاص   ين يووديرون الش ووررة، عواموول  اأ أهّم 

عالوة على  لك، هناك اتّ فاق عام علوى أن  الخصوائص الش خصوي ة األخورأ، والمعرفوة اإلداري وة 

والخبرة والد افع والميل كلى المخاطرة لدأ المديرين، هي عوامل قد يروون لهوا تو ثير كيجوابيف أو 

 (.(Hadi, 2016سلبيف على أداء الش ررة وربحي تها 

وا فوي تحقيوم ربحي تهوا، ك  كن  حجوم الش وررة الربيور حجم ا .2 لش ررة: يلعوب حجوم الش وررة دوراو مهم 

قوو س بإجمووالّي  موجوداتهووا، يتسووب ب بانخفوواض معوود ل العائوود علووى الموجوووداأ، كال  أن  زيووادة اوالم 

وا يزيود حجم الموجوداأ في الش ررة يساهم في تحسين قدرتها على الت وساع في االستثمارا أ، مم 

ل عليوه انتهواز  من ربحي تها؛ نظراو لرون كمراني واأ االسوتثمار متووافرة وربيورة، األمور الو ي يسوّه 

الفرص االستثماري ة. كلى جانب  لك، ترون األمووال المتاحوة لودأ الش ورراأ التوي تمتلوك حقووق 

 على االستثمار في ه ه األموال ملري ة ربيرة أربر من مثيالتها، رما أن  ه ه الش رراأ أربر قدرة

 (.2016 )الحسين،

زموة التّ خوا  قورار : توظيف الموارد .3 يُعت ب ر استثمار الموارد في الش ررة كحدأ أهّم  الخطوواأ الال 

االستثمار فيها، وال ي بدوره يؤثّ ر على ربحي تها، ك  كن  الت وزيوع األمثول للمووارد المتووفّ رة علوى 

ول بطريقة مت زنة بين االستثمار المالئم فوي روّل  بنود مون البنوود الموجوودة دون راف ة أنواع األص

ي كلوى فوواأ الفورص زيادة، يتسب ب وا يوؤّد  ، رموا أن  القورار في تعطيول المووارد ودون نقوص، مم 

الت مووويلي  يووؤثّ ر علووى ربحي ووة الش وورراأ عوون طريووم ترتيووب مصووادر األموووال بصووورة تسوومح 

 (.2017 حصول على أربر عائد ممرن )الس وق،للمساهمين بال
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بحيَّة: 2-3-6  نظريَّات هيكل رأس المال المتعل ِّق بالر ِّ

ة من خالل مجموعوة مون هيرل رأس المال كلى نهج منظم لتمويل األنشطة التجاري   اأتشير نظري   

ف العالقوة بوين أ هيرول رأس الموال ، رول منهوا يسترشواألسهم والمطلوباأ. هناك العديد مون نظريوا  

 اأ:ظري  ، ومن أبرز ه ه الن  ررة بشرل مختلف ة للش  وقي  يون وتمويل األسهم والقيمة السا تمويل الدا 

 نظريَّة الوكالة: .1

نظري ة الورالة هي نظري ة كداري وة واقتصوادي ة تحواول شورح العالقواأ والمصوالح ال  اتي وة فوي 

لموديرين والوورالء، وتفوويض الس ويطرة، رموا تشورح أفضول منظ ماأ األعمال، وتصف العالقة بين ا

د فيها أحد أطراف العمل )المدير(السابل لتنظيم  ي العالقاأ التي يحّد  ، وأيا طرف  خور )وريول( يوؤّد 

ووح مشووارل الحوووافز والمخوواطر األخالقي ووة التووي يمروون  أو يت خوو  قووراراأ نيابووة عوون الموودير، رمووا توّض 

وراعاأ والمشوارل بوين المسواهمين واإلدارة.  حدوثها بسبب الفصل بين اإلدارة والملري ة، وخلوم الّص 

ووز نظري ووة الورالووة علووى المشووارل اإلداري ووة بووين العوواملين االقتصوواديّ ين. ويمروون تطبيووم هوو ه  ك  ترّر 

ظري وة الن ظري ة بين أّي  طرفين، ترون فيها الورالة كحدأ ه ه األطراف، كلى جانب  لك، تبيّ ن ه ه الن  

و على ربحي ة الش رراأ؛ نتيجة الت حسان في المراقبوة الخارجي وة، والو ي  أن  كعادة الهيرلة تنعرس كيجابا

وا يخفوض مون ترواليف الورالوة التوي تترب ودها الش ورراأ، رموا تعبّ ور نظري وة  يصاحب كعادة الهيرلة، مم 

مصالحهما، وهما الوريل واألصويل؛ لو لك تسوعى الورالة عن العالقة الت عاقدي ة بين طرفين تتضارب 

فاأ الوريوول تنصووبا فووي تعظوويم ثووروة المووالرين )الفرايووة،  هوو ه الن ظري ووة كلووى بنوواء عالقووة تجعوول تصوورا

2019.) 

 

 :المصالحنظريَّة أصحاب  .2

تشير نظرية أصحاب المصلحة كلوى أن  الغورض مون العمول هوو خلوم أربور قودر ممرون مون 

حة؛ من أجل تحقيم الن جاح واالستدامة بمرور الوقأ، ويجب على الموديرين القيمة ألصحاب المصل

دين والموووظ فين والمجتمعوواأ والمسوواهمين وكبقائهووا  الت نفيو يّ ين الحفوواظ علووى مصووالح العمووالء والموووّر 

رما ت خ  نظري ة أصحاب المصلحة في االعتبار جميع أولئوك الو ين مت سقة، وتسير في نفس االتّ جاه، 

لديهم مدخل أو  خر لتحقيم أهوداف المنظ موة وغاياتهوا، وتهوتما جميوع هو ه المجموعواأ بواألداء العواّم  

بحي ة المناسبة.   لألعمال وبتقاريرها المالي ة؛ لضمان المساءلة والّر 

ووة الخووارجيّ ين-يسووتخدم العديوود موون المسووتخدمين  الت قووارير الس وونوي ة التّ خووا  قووراراأ  -وخاص 

ضوين تقيويم توقاعواأ أربواح الش ورراأ االس تثمار وغيرها، ويتعي ن على المسوتثمرين والود ائنين والمقر 

مون خووالل دراسووة ا ثووار المترتّ بوة علووى اإلجووراءاأ المحاسووبية المختلفوة، ويهووتما جميووع المسووتخدمين 
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ون للش ورراأ أن يعرفووا بمعرفة ت ثير طرق اإلبال  البديلة على قراراتهم، ويريود الموديرون الت نفيو يا 

وول.  ريووف يرووون الت وو ثير بطريقووة القسووط الث ابووأ علووى االسووتهالك برعووايتهم لوجوووه االسووتهالك المعج 

وووة بالقيموووة الساووووقية ألسوووهمها، فيجوووب تحليووول تووو ثيراأ األسووواليب  وبالمثووول، ك ا رانوووأ الش وووررة مهتم 

 .(Osho and Adebambo, 2018)المحاسبي ة على أسعار األسهم 

  

 نظريَّة حقوق الملكيَّة: .3

د األساسوويا لنمووّو  الش ووررة وفاعلي تهووا،  تقوووم هوو ه الن ظري ووة علووى أن  حووم  الملري ووة هووو المحووّد 

وتقترح ه ه الن ظري ة ريفي ة تو ثير أنظموة الملري وة علوى سولوك األعووان االقتصواديين، وريفي وة ت ثيرهوا 

، وتعتبر ه ه الن ظري ة بو ن  رول  تبوادل بوين األعووان هوو عالقوة تبادلي وة على فاعلي ة النّ ظام االقتصادّي  

لعة. رموا تنظور هو ه الن ظري وة كلوى أن  رول   و اجتماعي ا الختيار الّس  لحقوق الملري ة التي تُعت ب ر حق ا صالحا

لمالوك والُمسويّ ر ال يمتلروان شررة قابلة للت سيير، مع ضرورة الفصل بين ملري ة الش ررة وتسوييرها، فا

األهووداف  اتهووا، وال المعلوموواأ وال اإلمراني وواأ، فالمالووك يفووّو ض المسوويّ ر لتسوويير حقوووق ملري تووه، 

قابووة والت وو ثير ولعووب الساوولطة )بورمووا، ووراعاأ والر   ويُعتب وور هوو ا الت فووويض عقووداو يفووتح المجووال للّص 

2017.) 
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 المعيار الدَّولي  إلعداد التَّقارير الماليَّةة يَّ تطبيق المال العالقة بين 2-3-7

(IFRS15) وربحيَّة الشَّركات: 

ووا  ئيسووّي ، ك  تُعتب وور اإليووراداأ مقياسوووا مهم  ي ووة هوو ا المعيووار الجديوود بموضوووعه الر  توورتبط أهّم 

سوتثماراأ. ألداء الش ررة الستخدامه من قبل رّل  من المستثمرين وغيرهم؛ التّ خا  قوراراأ بشو ن اال

و في كعداد الت قارير المالي ة، حيوث يمرون فحصوها بسوهولة،  وتُعت ب ر اإليراداأ من أرثر العناصر حسما

ئيسووي ة لألربوواح التووي تخضووع للت قوودير، كلووى جانووب  لووك، يغيّ وور معيووار  وهووي كحوودأ الموضوووعاأ الر 

العميول كلوى نقول الس ويطرة علوى اإليراداأ الجديد حدوثه األساسي  من نقول المخواطر والمرافوآأ كلوى 

وولع أو الخوودماأ؛ فإن ووه يووؤدي  ل-نفووس الّس  بوواإليراداأ،  اإلعتوورافكلووى تغييوور وقووأ  -فووي المقووام األو 

ا من ا ثوار قصويرة األجول، والتوي يمرون أن توؤثّ ر بشورل  وترون الت  ثيراأ طويلة األجل أقل وضوحو

وريبي ة الحالي وة )شامل على سياسة توزيع األرباح والجدارة االئتمان , Aladwanي ة وااللتزامواأ الض 

2019  .) 

راسوواأ كلووى اإلجابووة عوون الساووؤال المتعلّ ووم بريفي ووة توو ثير معيووار  وقوود هوودفأ العديوود موون الّد 

ي وة المعلومواأ فوي عملي وة صونع القورار،  اإليراداأ الجديد على جودة األرباح، والو ي يشوير كلوى أهّم 

دوا، وبالت والي يصوعب قياسوها بدق وة، ومون الممرون عان نومع  لك يمرننا  وا مجور  دا جودة األرباح مفهومو

اعتبووار جووودة األربوواح رمقوواييس لجووودة المحاسووبة مثوول اسووتمراري ة األربوواح وخصووائص االسووتحقاق 

والت قلابوواأ ومالءمووة األربوواح وكعووادة بيووان األربوواح. ويمروون تفسووير زيووادة جووودة األربوواح مووع تطبيووم 

وا يقلّ ول مون المع وناعاأ، مم  ايير الد ولي ة ل بال  المالّي  من خالل كمراني وة مقارنوة المعلومواأ بوين الّص 

صعوبة تحديد السالوك االنتهازّي ، وأن  المستوأ األربر من اإلفصواحاأ المطلوبوة يقلّ ول مون كمراني وة 

 (.Ferreira,2020أن يرون ل دارة سلوك انتهازيف )

يسووتخدمون البيانوواأ   -فووي الغالووب-خوورأ، فووإن  صوون اع القوورار االقتصووادّي  هووم موون ناحيووة أ

المالي وة التوي تعتمود علووى المعلومواأ المحاسوبي ة التوي توفّ رهووا مون أجول دعمهوم فووي كحوداث فورق فووي 

ور صوافي الود خل للقيموة المضوافة للمؤس سوة، والو ي يونعرس  القرار، ومون أهوّم  البيانواأ المالي وة: مؤّش 

على قيمة أسهمها، ويؤثّ ر على صنّ اع القرار. ويرجع  لك كلى ت ثيره على تقييم األداء من قبول عودد 

وأ العديود  -نظوراو للت و ثير الربيور علوى القوراراأ االقتصوادي ة-ربير من المستخدمين، رما أن وه  قود اهتم 

عيوار الود ولّي  إلعوداد الت قوارير من الجهاأ بجودة األرباح، فضال عن  لوك يوؤث ر تطبيوم مت طلبواأ الم

علووى اسووتمراري ة محاسووبة األربوواح وخصووائص الت قلابوواأ فووي األربوواح المحاسووبي ة،  1Iالمالي ووة رقووم 

ي ة لألرباح المحاسبي ة   (Hameed et at,2019).والقدرة الت نباؤ 
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سويرون لوه  ثوار بعيودة المودأ  1I رما أن  تطبيم المعيار الد ولّي  إلعداد الت قارير المالي ة رقم

على المنظ مة، باإلضوافة كلوى الت قوارير المالي وة، سويحدث الت غييور فوي خمسوة مجواالأ رئيسوة بموا فوي 

 لوووك االسوووتراتيجي ة، ومسوووتوأ الت عووواون، والت ووودريب، وأنظموووة ترنولوجيوووا المعلومووواأ، وتقيووويم أداء 

و  وا يونعرس كيجابوا ، رموا (De sa Silva,2018)علوى ربحي وة الش ورراأ  المووظ فين والمنظ مواأ، مم 

يؤثّ ر تطبيم ه ا المعيار على كجمالّي  اإليراداأ نظراو الزدياد أعداد العمالء، وتقديم خودماأ عديودة 

مو مون سولع وخودماأ للعموالء. مون  هلهم مع االلتزام باألداء، ك  كن  كيوراداأ الش ورراأ تتمث ول بموا تقّد 

ي ووة والن وعي ووة المتعلّ قووة ناحيووة أخوورأ يووزّو   د هوو ا المعيووار مسووتخدمي القوووائم المالي ووة بالمعلوموواأ الرّم 

وة موع العموالء، وفوي ظوّل  هو ا المعيوار، يوتما  م  باإليراداأ والت ودفاقاأ الن قدي وة الن اشوئة عون العقوود المبر 

وا يزيوود موون حقوووق ب صووول العقووود موع العمووالء عوون طريووم رسوملتها ر ربوواح ُموود و   اإلعتوراف رة؛ مم 

 (.2017الملري ة )خريساأ،

موون شوو نه الت وو ثير  1IIFRS( كلووى أن  تطبيووم معيووار 2018 رمووا أشووارأ دراسووة )مهوودي،

و على األداء المالّي  للش رراأ، األمر الو ي يزيود مون قودرة الش ورراأ علوى مواجهوة االلتزامواأ  كيجابا

ياسواأ واتّ خوا  القوراراأ وكعوداد الميزاني واأ الجارية، كلى جانب توفير المعلوماأ الال   زمة لرسم الّس 

 الت فاعلي ة وقياس رفاءة أداء الش ررة وفاعلي ته. 

كلووى زيووادة درجووة الووت حفاظ المحاسووبّي  فووي  1IIFRSكلووى جانووب  لووك يسوواهم تطبيووم معيووار

 تحس ون جوودة الت قوارير المالي وة )عيود،القوائم المالي وة، والحوّد  مون ممارسواأ كدارة األربواح، وبالت والي ت

2018.) 
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ناعيَّة  2-3-8 ةواقع الشَّركات الص ِّ  .األردنيَّة  المساهمة العامَّ

و استراتيجي ا في منطقة الش رق األوسوط، باإلضوافة كلوى  تحتلا المملرة األردني ة الهاشمي ة مرانا

ووفاأ امتيازهووا بمنظومووة أموون قوي ووة، واسووتقرار فووي البلوود ب المقارنووة مووع البلوودان المجوواورة، وهوو ه الّص 

قاموووأ بتشوووجيع االسوووتثماراأ المحلّ ي وووة واإلقليمي وووة، ومووون بووواقي دول العوووالم فوووي جميوووع القطاعووواأ، 

ي وة ربورأ، ويعتبور  ناعّي ، رما أن  الحرومة األردني ة توولي هو ا القطواع أهّم  وباألخص في القطاع الّص 

ناعيا من القط ل لالقتصواد األردنوّي ، والو ي القطاع الّص  ، وهوو الود اعم األو  ئيسة في األردّن  اعاأ الر 

يسواهم بشوورل أساسوّي  فووي خفووض نسوبة البطالووة فووي المملروة، ودعووم اإليووراداأ الحرومي وة موون خووالل 

ووورائب، ويعمووول علوووى تحريوووك القطاعووواأ األخووورأ مووون خوووالل الش ووورارة الفاعلوووة بينهوووا )غوووادة،  الض 

2018.) 

ووا ب ووة فووي بورصووة النّ سووبة لمفهوووم الش وورراأ أم  ج  ووة األردني ووة الُمدر  ووناعي ة المسوواهمة العام  الّص 

وان سووين، بحيووث ال يقولا عووددهم عوون اثنووين،  ة، فهووي الش ووررة التوي تتوو لف موون مجموعوو عم  مون المؤّس 

مون هودفها، وال يساهمون فيها ب سُهم  وحصص قابلة للت داول والت حويول والود مج، وتسوتند كلوى اسومها 

؛ لو لك فوإن  الش ورراأ هيُقب ل أن ترون باسم شخص معي ن، وترون فترة ه ه الش ررة فترةو غير محدود

ق، ومختلفوة  لي ة كلى مواد  جديدة قابلة للت سووا و على تحويل المواّد  األو  ناعي ة يرون مبدأ عملها قائما الّص 

لي وو ووا عوون المووواّد  األو  و تام  لي ووة )الموودخالأ( كلووى مووواد  اختالفووا ة؛ لوو لك تقوووم شووررة بتحويوول المووواّد  األو 

 (.2019 أساسي ة مصن عة )المخرجاأ( قابلة لالستعمال البشرّي  )الراوي،

ها )الرواي،           ناعي ة بعد ة مميّ زاأ، من أهّم   (:2019 من ناحية أخرأ تمتاز الش رراأ الّص 

يث يرون اسمها مستمداو مون طبيعوة عملهوا، أو مون المنطقوة التوي تنوتج ال يوجد لها عنوان، بح ●

 فيها.

أ كلى عد ة أسهم، بالقيمة  اتها لرّل  سهم، ويرون قابالو للت داول. ●  رأس المال مجز 

 االستمراري ة، حيث ال تتوق ف فترة عملها على حياة أحد المستثمرين فيها. ●

راء أو البيع د ● جوع كلى أحد المستثمرين.قابلي ة األسهم للّش   ون الرا

رلا مواطن له الحما في شراء أسهم مون أسوهم الش وررة عنود طرحهوا للساووق العواّم  خوالل فتورة  ●

 الت  سيس.

ع الخسارة علوى جميوع األسوهم، وال تتوق وف  ● المسؤولي ة محد ده عند خسارة األسهم، بحيث تتوز 

 على عدد معي ن.



41 
 

وناعي ة األردني وة علوى االقتصواد األردنوّي  تو ثيراو ربيوراو من ناحية أخرأ، تؤثّ ر  الش ورراأ الّص 

جد ا، فتزيد اإلنتاج المحلي  األردني  وتدعمه بشرل مباشور، وبنسوبة عاليوة، ويوتما تصودير جوزء ربيور 

 من المنتجاأ األردني ة كلى باقي أسواق العالم.

ناعاأ األردني ة المحل ي ة التي اهتم  االقتصاد األردنيا بها )غرفة صوناعة ومن أهّم  أنواع الّص 

 (:2018 األردن،

ناعاأ اإلنشائي ة.  ●  الّص 

ناعاأ الت عديني ة.  ●  الّص 

ناعاأ الجلدي ة والمحب راأ.  ●  الّص 

راعة والث روة الحيواني ة.  ● ناعاأ الت مويني ة والت غ ية والّز   الّص 

ناعاأ العالجي ة والل واز ● بّ ي ة. الّص   م الّط 

ناعاأ الخشبي ة واألثاث.  ●  الّص 

ناعاأ الريماوي ة ومستحضراأ الت جميل.  ●  الّص 

وووتعتبووور أهمي ووو ٪ مووون كجمووووالي 60حيوووث تمثووول حوووووالي ناعة فوووي األردن ربيوووورة، ة قطوووواع الّص 

ينار األردنوووي وتسووهم بشووورل ربيووور فووي قووووة الوووّد   ،سوووتثمارتثماراأ التوووي تسوووتفيد موون قوووانون اإلسوواإل

ة )بو رثر سومية للمملروة مون العملوة األجنبي واأ الر  حتياطي ورف مون خوالل رفود اإلتقرار سعر الص  واس

و2017نة في عام مليار دوالر في الس   8.0من  سوتقرار ناعة فوي ترسويخ اإل(. رما يساهم قطاع الّص 

 .(2020)هيئة االستثمار، االستثمارالمالي في األردن من خالل دعم 

وو وومجموعووة موون المتغيّ وو (2رقووم )دول ويبووين الج  موون أبرزهووا وناعي األرنووي راأ حووول القطوواع الّص 

جمالي الناتج المحلي، فمون المالحوظ انخفواض مسواهمة هو ا كفي ناعي األردني مساهمة القطاع الّص  

شوريعاأ والعوامول ة والت  ياسواأ المحاسوبي  ( نتيجة لتغير الّس  2019-2010القطاع خالل الفترة من )

 .ةواالقتصادي  ة ياسي  الّس  
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 ( مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي2جدول رقم )

 (2019-2010خالل الفترة )

 السنة
 التعدين

 مليون دينار()

الصناعات 
 التحويلية

 )مليون دينار(

 المجموع

 )مليون دينار(

الناتج المحلي 
اإلجمالي بأسعار 
 األساس الجارية

 )مليون دينار(

نسبة مساهمة 
القطاع الصناعي في 
الناتج المحلي 
 اإلجمالي

2010 495.9 3646.2 4142.1 16640.6 24.89% 

2011 637.6 4047.5 4685.1 18176.5 25.78% 

2012 573.9 4220.1 4794.0 19475.2 24.62% 

2013 447.6 4715.6 5163.2 21250.2 24.30% 

2014 535.8 4931.0 5466.8 22724.4 24.06% 

2015 615.9 5030.5 5646.4 23858.2 23.67% 

2016 513.8 5099.8 5613.6 24678.7 22.75% 

2017 520.9 5306.4 5827.3 25641.0 22.73% 

2018 583.5 5455.3 6038.8 26616.1 22.69% 

2019 671.4 5593.3 6264.8 27652.8 22.66% 

 %23.66 226713.7 53642.1 48045.7 5596.3 المجموع

    (2020، )المصد : ال نك المركزي األ  ن   

( نجد أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 2واعتماداو على الجدول رقم )     

، كال 2010عن عام  2011اإلجمالي وبالرغم من أهميتها كال أنها وبالرغم من ارتفاعها في عام 

واستمرأ  2011% في عام 25.78فقد بلغأ  2012أنها بدأأ تنخفض باستمرار من  عام 

 %. 22.66حيث بلغأ  2019بالهبوط التدريجي كلى عام 
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 الثالمبحث الثَّ 

 ابقةراسات السَّ الد ِّ 

 

 

  ةغة العربيَّ راسات بالل  الد ِّ  2-4-1

   ةجنبيَّ غة األبالل   راساتالد ِّ   2-4-2

  ابقةراسات السَّ ة عن الد ِّ راسة الحاليَّ ما يميز الد ِّ  3-4-2
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 الثالمبحث الثَّ 

راسات السَّابقة   الد ِّ

 

راسات  2-4-1  :ةالعربيَّ غة لبالالد ِّ

 عنوان: ( ب2020)سعادة،  راسةد -1

وليَّة اإليراد من العقود مع العمالء تطبيق معيار إعداد التَّقارير الماليَّة الد   مدى تأثير  "

(IFRS15على جودة القوائم الماليَّة ) " 

تطبيوم معيوار كعوداد الت قوارير المالي وة الدولي وة اإليوراد راسة لبيان مودأ تو ثير وهدفأ ه ه الّد  

وا علوى زيوادة  ،( على جودة القوائم المالي وة وتعزيوز الثقوة بهواIFRS15من العقود مع العمالء ) أيضو

وتحسووين قابلي ووة المقارنووة للمعلوموواأ المحاسووبي ة، ولغايوواأ تحقيووم  ،مالءمووة المعلوموواأ المحاسووبي ة

راسة تم استخدام المنهج الوصفّي الت حليل عوأ علوى 80بحيث تم استخدام ) ،يّ أهداف الّد  ( استبانة وّز 

راسوة مديرين الماليين ومديري الحساباأ والمحاسبين القاال ثور أهنواك  ن  أنونيين، وأظهورأ نتوائج الّد 

وا فوي  ،عداد الت قارير الد ولي ة في الت حسين من جودة المعلوماأ المالي وةكلمتطل باأ معيار  ويسواهم أيضو

راسة ب نه يجب االهتمام بمعيوار  زيادة كمراني ة المقارنة والش فافية في المعلوماأ المالي ة، وأوصأ الّد 

(IFRS15مووون قبووول الش ووورراأ الساوووورية )،  ألنوووه مهوووم لتزويووود أّي  جهوووة خارجيوووة فوووي المعلومووواأ

 .ةالمناسبة لري يتم اتخا  القراراأ االستثماري  

 

 ( بعنوان:2019)العباس،  راسةد -2

 "ى إدارة األرباح( عل15أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي  الد ولي  رقم )"

ف على أثر تطبيم معيار اإلبال  المالّي الداولّي رقوم ) راسة للتعرا ( علوى 1Iوهدفأ ه ه الّد 

ووة المدرجووة فووي بورصووة  ووناعي ة المسوواهمة العام  ووانكدارة األربوواح فووي الش وورراأ الّص  وبصووورة  ،عم 

يواس، اإلفصواح( المرتبطوة فوي معيوار ثر الت  راد من أثور تطبيوم متطلبواأ )اإلعتوراف، القأرتفصيلي ة 

(IFRS15 راسووة تووم اسووتخدام الموونهج الوصووفّي ( علووى كدارة األربوواح، ولغايوواأ تحقيووم أهووداف الّد 

وناعي ة المدرجوة فوي بورصوة  ،والمونهج التحليلويّ  ووانفقود توم  تحليول البيانواأ المالي وة للش ورراأ الّص   عم 

باإلضوووافة كلوووى تصوووميم اسوووتبانة تضووومنأ  ،(2017-2008فتووورة موووا بوووين )للشوووررة  14وعوووددها 

والح منهوا 147بحيوث وزعوأ ) ،المتطلباأ )اإلعتراف، القياس، اإلفصاح( ( اسوتبانة وبلو  عودد الص 

راسة ب ن هنالك أثر سلبي لمتطلباأ اإلعتوراف والقيواس 140للت حليل ) ( استبانة، وأظهرأ نتائج الّد 

وووة ( علوووى كدارة األربووواحIFRS15المرتبطوووة بمعيوووار ) وووناعي ة المسووواهمة العام   ،فوووي الش ووورراأ الّص 
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( علوى كدارة األربواح IFRS15كضافةو كلى عدم وجوود أثور لمتطلبواأ اإلفصواح المرتبطوة بمعيوار )

راسووة بضوورورة قيووام الفئوواأ المعنيّ ووة فووي  ووة، وأوصووأ الّد  ووناعي ة المسوواهمة العام  فووي الش وورراأ الّص 

انبورصة  ش ورراأ التوي ال تلتوزم بتطبيوم متطلبواأ اإلفصواح الخاصوة بإصدار عقوبواأ علوى ال عم 

 (.IFRS15) الداوليّ بمعيار اإلبال  المالّي 

 

 ( بعنوان:2019)مكط والعاني،  راسةد -3

لي  )"  العمالء( اإليرادات من العقود مع IFRS15تأثير تطبيق معيار اإلبالغ المالي  الدوَّ

 "على جودة اإلبالغ المالي

ف على ت ثير تطبيم معيوار اإلبوال  الموالّي الودوليا )وهدفأ ه ه الّد ر ( IFRS15اسة للت عرا

راسوة توم   العموالءاإليوراداأ مون العقوود موع  علوى جوودة اإلبوال  الموالّي، ولغايواأ تحقيوم أهوداف الّد 

( شوخص مون  423حيث توم  تصوميم اسوتبانة وتوزيعهوا علوى ) ،استخدام المنهج التحليلي االختباري

راديميين( وهم أعضاء الهيئة الت دريسي ة فوي قسوم المحاسوبة فوي والتي ترونأ من )األ ،راسةعينة الّد  

( اسوتبانة صوالحة 361بحيث تم  اسوترداد ) ،و)المهنيين( وهم مراقبي الحساباأ ،الجامعاأ العراقيّ ة

راسوة ك%( من 8I,Iي ما نسبته )أللت حليل  نوه يوجود توافوم أجمالّي حجم العينة، وأظهرأ نتوائج الّد 

راسوة راسة )المهنيوين واألرواديميين( بخصووص متغيوراأ الّد  ن  تطبيوم معيوار أو ،بين أفراد عينة الّد 

لووه توو ثير ربيوور علووى جووودة  العمووالء( اإليووراداأ موون العقووود مووع IFRS15اإلبووال  المووالّي الوودولّي )

وووا هنالووك عالقوووة ارتبوواط قوي وووة بووين ال ،ورفوواءة اإلبوووال  الموواليّ  راسوووة وأيضو متغيّ وووراأ، وأوصووأ الّد 

علووى طبيعووة المعالجووة  أثوورن  لهووا و لووك أل ،بضوورورة االهتمووام بووالتغيراأ فووي بيئووة األعمووال الحديثووة

ووا علووى ضوورورة تطوووير النّ ظووام المحاسووبّي  ،المحاسووبية بالنّ سووبة لقضووايا اإلعتووراف بوواإليراد وأيضو

د تبعوا لمعايير اإلبال  المالّي الداولّي لتل  بية راف ة حاجاأ المستخدمين.الموح 

 

 ( بعنوان:2019)المومني،  راسةد -4

ة: دراسة ة األردنيَّ ركات المساهمة العامَّ ة الشَّ ة على ربحيَّ ة الحكوميَّ ياسات الماليَّ "أثر الس ِّ 

 ناعة"تطبيقية على قطاع الص ِّ 

ياسوواأ المالي ووة والحرومي ووة علووى ر   راسووة كلووى بيووان أثوور الّس  بحي ووة الش وورراأ وهوودفأ هوو ه الّد 

وة األردني ووة، ولغايواأ تحقيوم أهووداف الدراس وة توم اسووتخدام المونهج الوصوفّي التحليلووّي  المسواهمة العام 

وطريقوووة جموووع البيانووواأ التفصووويلي ة المرتبطوووة ب بعووواد السياسوووة المالي وووة مووون وزارة المالي وووة األردني وووة 

ووناعي ة موون بورصووة والمعلوموواأ التووي تتعلووم ب بعوواد ربحي ووة الش وورراأ  ووانالّص   ،لووألوراق المالي ووة عم 
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راسة طرق الت حليل الموالّي واإلحصوائّي المناسوبين ا استخدمأ الّد  راسوة  ،وأيضو فقود تروون مجتموع الّد 

ووناعي ة المدرجووة فووي بورصووة  ووانموون الش وورراأ الّص  ( شووررة راملووة البيانوواأ 73والبووال  عووددها ) عم 

( شووررة، وأظهوورأ I6( وفووي حووين بلغووأ عينووة الدراس ووة )2016 -2008المالي ووة للفتوورة مووا بووين )

وة األردني ووة،  نتوائج الدراس وة بو ّن هنالووك أثور للسياسواأ المالي ووة علوى ربحي وة الش وورراأ المسواهمة العام 

ناعة عنود قيامهوا بتعوديل أو  وأوصأ الدراس ة ب همية قيام وزارة المالي ة بتنسيم مسبم مع قط اع الّص 

وروري ة  ،تغيير أي من سياساتها المالي ة و لك بهدف مساعدة صن اع القرار في اتخوا  اإلجوراءاأ الض 

 واالهتمام بالمتغيراأ  اأ ت ثير أوسع على ربحي ة الش رراأ.

 

 ( بعنوان: 2019)اإلسالم،  راسةد -5

يولة على الربحيَّة في البنوك الت ِّجاريَّة: دراسة مقارنة لعأ" دد من البنوك ثر الس ِّ

 "(2017-2013الجزائريَّة العامة والخاصَّة للفترة )

يولة والربحي ة للفتورة الممتود ة موا  راسة كلى بيان أثر العالقة المرتبطة بين الّس  وهدفأ ه ه الّد 

راسووة تووم اسووتخدام الموونهج الوصووفّي التحليلوويّ 2017-2013بووين )  ،(، ولغايوواأ تحقيووم أهووداف الّد 

راسوة مون بنروين عمووميين ةبحيث ترونوأ عينو زائوري  ،الّد  زائوري الخوارجي والووطني الج  وهموا الج 

وة  ،وهما بنك الخليج وبنك الثّ قة ،وبنرين خاص ين فعند دراسة ه ه البنووك نسوتطيع تعمويم هو ه الدراّس 

ويولة والربحي و راسوة بو ن نسوب الّس  زائور، وأظهورأ نتوائج الّد  ة على البنووك الخاصوة والعاملوة فوي الج 

وأداة لقيواس االنحرافواأ والمخواطر مون ناحيوة  ،تعتبر مؤشر حقيقي لرفواءة وأداء البنووك مون ناحيوة

ة بالرغم من حوداثتهاأو ،أخرأ ة تفوقأ من حيث األداء على البنوك العام  أال أنهوا  ،ن البنوك الخاص 

ا  ،تعد منافس قوي غم  ن البنوك العاملة تعاني من تعثراأ مالي ة وتحقيمأوأيضو عوائد منخفضوة بوالرا

راسوة بان وه يجوب علوى البنووك العاملوة  ن تعمول علوى بعوث أمن أنها تمتلك سيولة ربيرة، وأوصأ الّد 

ووة ا فووي ازدهووار وتطوووير القط وواع المصوورفّي  ،المنافسووة مووع البنوووك الخاص  ممووا سوووف يسوواهم رثيوورو

ا االهتمام بالرفاءاأ ،الجزائريّ  ن تعتمود ألى البنوك العاملة الجزائري وة فإن ه من الض روري ع ،وأيضو

ومن ناحية أخرأ يجوب عليهوا تطووير العواملين فوي البنوك  ،على الرفاءاأ في سوق العمل من ناحية

راأ ربيرة.  بهدف متابعة الحداثة ألن القط اع المصرفي يوارب تطوا

 : ( بعنوان2019فريحات، ) راسةد -6

يولة والمالءة الماليَّة على "  "ربحيَّة البنوك الت ِّجاريَّة األردنيَّةأثر الس ِّ

ويولة والموالءة المالي وة علوى ربحي وة البنووك التّ جاري وة  راسوة كلوى بيوان أثور الّس  وهودفأ هو ه الّد 

راسة تم استخدام المنهج الوصفّي التحليليّ  بحيث ترون مجتموع  ،األردني ة، ولغاياأ تحقيم أهداف الّد 
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راسووة موون البنوووك التّ جا ووانري ووة األردني ووة المدرجووة فووي بورصووة الّد  ( بنووك 13والبووال  عووددها ) ،عم 

راسوة علوى متغيور مسوتقل لقيواس أثور  ،(2017-2010وللفترة الواقعة ما بوين ) فقود رروزأ هو ه الّد 

وويولة والمووالءة المالي ووة ولووه ثالثووة أبعوواد وهووي: نسووبة الملري ووة ونسووبة الت ووداول ومعوود ل المديوني ووة  ،الّس 

راسة ب نه يوجد عالقة طردي وة لنسوبة الملري وة ومعودل المديوني وة ولهوم أثور معنووي وأظه رأ نتائج الّد 

راسوة  ،على ربحي ة البنوك بالمقابل فران لنسبة التوداول أثور سولبي علوى ربحي وة البنووك، وأوصوأ الّد 

تووي تسوواعد علووى تشووجيع العمووالء ب همي ووة قيووام كدارة البنوووك التّ جاري ووة األردني ووة ب خوو  جميووع الساووبل ال  

وة لتمويول الن شواط الت شوغيلي  ،الحاليين والمتوقعين لزيادة الودائع للبنوك فإنهوا تعود مون المصوادر المهم 

 بالبنك.

 

 ( بعنوان:2018)العساسفة،  راسةد -7

( اإليراد من العقود مع العمالء على IFRS15أثر تطبيق معيار اإلبالغ المالي  الد ولي  )"

 "ة المعلومات المحاسبي ِّة من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في األردنجود

راسة للت عرف على أثر  تطبيم معيار اإلبال  المالّي الودولّي )         ( IFRS15وهدفأ ه ه الّد 

اإليووراد موون العقووود مووع العموووالء علووى جووودة المعلوموواأ المحاسوووبي ة موون وجهووة نظوور المحاسوووبين 

راسة تم اسوتخدام المونهج الوصوفّي التحليلويّ القانونيين في ا حيوث  ،ألردن، ولغاياأ تحقيم أهداف الّد 

سوتخدام أسولوب العينوة العشووائية إتم تصميم استبانة وتوزيعها على المحاسبين القانونيين األردنيين ب

عووة ) ،البسوويطة ( ، وأظهوورأ 193( اسووتبانة وتووم اسووترداد )202حيووث بلوو  عوودد االسووتباناأ الموز 

راسة ب ن تطبيم معيار اإلبال  المالّي الدولّي )نت ( اإليراد مون العقوود موع العموالء IFRS15ائج الّد 

في المجتمع األردني وأثره على جودة المعلومواأ المحاسوبي ة مون وجهوة نظور المحاسوبين القوانونيين 

راسوووة للمنظمووواأ المهني وووة للتووودقيم مثووول  جمعي وووة فوووي األردن أخووو أ درجوووة مرتفعوووة، وأوصوووأ الّد 

هوودفها الت  راوود موون دق ووة  ،المحاسوبين القووانونيين األردنيووين بوضووع كرشوواداأ محوود دة لمودقّ قي الحسوواباأ

وا ضورورة تودريس معوايير الت قوارير  ة بواإلدارة فوي تحديود سوعر العملي وة وأيضو األحرام المهنية الخاص 

ة في الج  IFRS15المالي ة عامة والمعيار الداولّي )  امعاأ األردني ة.( خاص 
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 : ةجنبيَّ األغة راسات بالل  الد ِّ   2-4-2

 :بعنوان  (Ridho and Ervinda,2020) راسةد -8

 Dampak  IFRS 15  Bagi Laporan  Keuangan  Perusahaan  

Konstruksi   " Keberlanjutan" 

 " لي  لشركة اإلنشاءاتعلى التَّقرير الما 15تأثير المعيار الد ولي  للَّتقارير الماليَّة "

راسة كلى تحليول تو ثير تنفيو  المعيوار الوداولّي إلعوداد الت قوارير المال   1Iي وة رقوم وهدفأ ه ه الّد 

العقود موع العموالء فوي شوررة بوويجيس فوي فرنسوا، ولغايواأ تحقيوم من  يراداإل المتعلّ م باإلعتراف

راسة توم اسوتخدام طريقوة نوعيوة موع مونهج درا بحيوث توم   ،سوة األدبيواأ وتحليول المحتووأأهداف الّد 

قبوول تنفيوو   2017تحليوول البيانوواأ والمعلوموواأ ال تووي تووم  الحصووول عليهووا موون الت قريوور الس وونوي لعووام  

بعود تنفيو  المعيووار  2017و الت قريور الس ونوي لعوام  1Iالمعيوار الوداولي العوداد الت قوارير المالي وة رقووم 

راسة بو ن شوررة  1Iرير المالي ة رقم الداولي إلعداد الت قا من قبل شررة بويجيس، وأظهرأ نتائج الّد 

وا قاموأ ، 2018على تقريرها المالي في عوام  1Iبويجيس قامأ بتطبيم المعيار الداولي رقم  وأيضو

وبشورل عوام ، 1Iلالمتثوال للمعيوار الودفولي رقوم  2017جراء تعديالأ على تقريرهوا الموالّي لعوام إب

لويس لوه تو ثير ربيور علوى الوضوع الموالي  1Iعداد الت قارير المالي ة رقوم يم المعيار الداولي إلفإن تطب

ا او أ 2017بحيث يظهر الت قرير المالّي المعدل لعام  ،لشررة بويجيس نه لوم يشوهد أي حسواب تغييورو

راسة ب ن الش رراأ يجوب Iزيادة ب رثر من  تغيوراأ فوي ن تروون علوى اسوتعداد للأ% ، وأوصأ الّد 

ووا أوال تووي موون شوو نها  ،الممارسوواأ المحاسووبي ة الممروون حوودوثها ن تغيّ وور فووي العملي وواأ التّ جاري ووة وأيضو

قة للعثوور علوى أّي  عقبواأ ال توي مون الممرون  راساأ المتعّم  ن تحودث أكجراء المزيد من البحوث والّد 

 في العملي اأ التّ جاري ة.

 

 بعنوان : (Boujeiben and Fakhfakh, 2020)  راسةد -9

 "Compliance with (IFRS15)mandatory disclosures: an exploratory 

study in telecom and construction sectors"  

اإلفصاحات اإللزاميَّة: دراسة  15االمتثال للمعيار الد ولي إلعداد التَّقارير الماليَّة رقم "

 " والبناءاستكشافيَّة في قطاعي االت ِّصاالت 

راسة كلى استرشاف درجة امتثال عينة مون المجموعواأ المدرجوة فوي االتّ حواد         وهدفأ ه ه الّد 

ل مورة  1Iاألوروبي لالفصاحاأ اإللزامي ة للمعيار الداولي ألعداد الت قارير المالي وة  حوول تطبيقوه ألو 
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سل لري ة والال  راسوة في قطاعين محددين وهما االتّ صاالأ الّس  ري ة والبنواء، ولغايواأ تحقيوم أهوداف الّد 

( 22ل ) 2018حيوووث توووم  تحليووول محتووووأ الت قوووارير الس ووونوي ة لعوووام  ،توووم  اسوووتخدام تحليووول المحتووووأ

ولري ة والال سولري ة والبنواء،  مجموعة مدرجة في االتّ حواد األوروبوي تعمول فوي قطواعي االتّ صواالأ الّس 

راسوووة  خووو  العيّ نووواأ منهوووا ال تتمثووول امتثووواالو روووامالو أالمجموعووواأ ال توووي توووم   ن  أوأظهووورأ نتوووائج الّد 

الي ة رقم  وتختلوف درجوة االمتثوال بوين ، 1Iلالفصاحاأ اإللزامي ة للمعيار الداولي ألعداد الت قارير الم 

راسووة رثوور امتثوواالو موون مجموعوواأ أبحيووث رانووأ مجموعوواأ االتّ صوواالأ  ،القطوواعين الخاضووعين للّد 

راسوة ب همي وة تزويود الش ورراأ بالمزيود مون اإلرشواداأ حوول ريفي وة تنفيو  قواعود ا لبناء، وأوصوأ الّد 

ديدة ن أن وه يجوب علوى الش ورراأ أو ،ن يزيد مون الش وفافي ة وكمراني وة المقارنوةأمن ش نه  ،المحاسبة الج 

ول اليهوا المنظموون  ، ا رانوأ تطب وم علويهم ام الكفوة موا ومعر ،تبقى في حالة ت هاب للن تائج التي توص 

وا فووإن  الش ورراأ تحتوواج كلوى تقيوويم مسوتمر لتوو ثير المعيوار الووداولي رقوم  حيووث يوتما ارتسوواب ، 1Iوأيضو

 المزيد من الخبرة في تطبيم المعيار.

 

 بعنوان:(Joudeh, 2019)   راسةد -10 

"The Impact of Working Capital Management on Profitability in 

the public Shareholding Companies Listed at Amman Stock 

Exchange" 

ررة المدرجررة فرري  " بحيَّررة فرري الشَّررركات المسرراهمة العامَّ أثررر إدارة رأس المررال العامررل علررى الر ِّ

انبورصة   " عمَّ

راسة لبيان أثور كدارة رأس الموال العامول مشوتمالو أبعواده وهوي          )معودل دوران وهدفأ ه ه الّد 

بحي وة مم المدينوة( علوى الّر  مم الد ائنة، معدل دوران المخزون، معودل دوران الو ّ  ويوتما قياسوها فوي  ،ال ّ 

وة المدرجوة  وناعي ة المسواهمة العام  العائد على حقوق الملري ة والعائد على األصوول فوي الش ورراأ الّص 

انفي سوق  حيوثا  ،راسة تم استخدام المنهج الوصفّي التحليلويّ المالّي، ولغاياأ تحقيم أهداف الّد   عم 

ة المدرجة في سوق  راسة من الش رراأ المساهمة العام  ن مجتمع الّد  انترو  المالّي والبوال  عوددها  عم 

راسوة مون ،( 2017-2012شررة للفترة الواقعة ما بين ) 66 نأ عينة الّد  شوررة مسواهمة  30وترو 

ة اختيرأ بشرل عشوا انئّي من سوق عام  حيث تم  كدراج المتغيّ ر المعود ل حجوم الش وررة  ،الماليّ  عم 

راسوة ب ن وه ال يوجود أثور إلدارة صوافي رأس  ي لألصوول، وأظهورأ نتوائج الّد  مقاسوا باللاوغاريتم األّس 

ائنوة باأليوام، معودل دوران المخوزون، معودل دو مم الد  ران المال العامل مقاس ب ) معودل دوران الو ّ 

وة المدرجوة فوي سووق  وناعي ة المسواهمة العام  مم المدينة باأليوام( علوى ربحي وة الش ورراأ الّص  وانال ّ   عم 
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ا ال يوجد أثر إلدارة رأس المال العامل علوى العائود علوى حقووق الملري وة والعائود علوى  ،الماليّ  وأيضو

ائج ب ن وه ال يوجود لو لك أثور علوى أوضوحأ الن توو ،األصوول وعنود أدراج حجوم الش وررة متغيّ ور معودل

ووة فووي كدارة  ووناعي ة المسوواهمة العام  راسووة أهمي ووة ترثيووف اهتمووام الش وورراأ الّص  بحي ووة، وأوصووأ الّد  الّر 

وا اسوتعمال أبعواد مختلفوة لقيواس الربحي وة مثول العائود علوى الس وهم او العائود  ،رأس المال العامل وأيضو

موووام بوووإدراج بنوووود رأس الموووال العامووول بصوووورة مسوووتقل ة ضووومن باإلضوووافة لالهت ،علوووى االسوووتثمار

 اإليضاحاأ.

 

 بعنوان: (Kanan, 2019) راسةد -11

"The Impact of Competition on Commercial Banks Profitability: 

Evidence from Jordan" 

 " أثر التَّنافسيَّة على ربحيَّة البنوك التجاريَّة: دليل من األردن"

راسة كلى بيوان اثور المنافسوة علوى ربحي وو        ولغايواأ  ،البنووك التّ جاري وة األردني وة ةهدفأ ه ه الّد 

ورين راسوة توم  اسوتخدام قيواس المنافسوة عون طريوم المؤّش   (Panzar- Rosseتحقيوم أهوداف الّد 

,(Lerner (  ولروون فقوود تووم  قيوواس ربحي ووة البنووك عوون طريووم المتغيّ ووراأROA, ROE, NIM )

راسة من ب، انبنك تجاري مدرج في بورصة  13حيث ترونأ عينه الّد  -2006للفتورة موا بوين ) عم 

راسة بحسب نمو ج األثور الثابوأ 2017 ن  هنالوك تو ثير سولبي للمنافسوة علوى أ(، وأظهرأ نتائج الّد 

المنافسوة بوين  ةحيث ان ه رل ما ازدادأ درج ،(Panzar and Lernerربحي ه البنك بحسب مؤشر)

ي كلووى انخفوواض مسووتوأ الربحي ووة -Panzarن  نمووو ج )إكضووافة كلووى  لووك فوو ،البنوووك التّ جاري ووة يووؤّد 

Ross( ومؤشوور )Lernerةتنافسووي   ( يؤشووران بوو ن  القطوواع المصوورفي األردنووي يقووع تحووأ طبيعووة 

راسوة بو ن البنوةاحتراري    ةالمزيود مون الحري وة و كزالو كلوى ةوك التّ جاري وة األردني وة بحاجو، وأوصأ الّد 

القوودرة الت نافسووي ة بووين البنوووك وخفووض الت رريووز فووي  ةو لووك لزيوواد ،القيووود للنّ ظووام المصوورفي األردنووي

 الساوق.
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 بعنوان: (Trabelsi, 2018) راسةد -12

"IFRS 15 Early adoption and Accounting Information: Case of Real 

Estate Companies in Dubai " 

ر والمحاسبة حالة من الشَّركات 15المعيار الد ولي إلعداد التَّقارير الماليَّة )" ( التَّطبيق المبك ِّ

 " العقاريَّة في دبي

ور لتبنووي وتطبيوم )      راسوة لتحليوول أثور الت طبيوم المبّر  ( المعيوار الووداولي IFRS15وهودفأ هو ه الّد 

اأ العقاري ووة فووي دبووي علووى األربوواح وحقوووق الملري ووة والمعلوموواأ للت قوارير المالي ووة موون خووالل الش وورر

راسووة تووم  اسووتخدام الموونهج الت حليلووي ،المحاسووبي ة وارتشوواف أثرهووا حيووثا  ،ولغايوواأ تحقيووم أهووداف الّد 

راسووة شووررة ) فقوود تووم  تحليوول  ،(DFM( المدرجووة بسوووق دبووي المووالي )RECرانووأ عيّ نووة هوو ه الّد 

( إلعووداد بياناتهووا المالي ووة IFRS15للش وورراأ التووي تسووتخدم معيووار اإلبووال  المووالي )القوووائم المالي ووة 

دة في سن ة  لالعتراف باإليراد عن طريم استخدام تطبيوم نموو ج الخطاوواأ الخموس،  201Iالموح 

راسة ب ور للمعيوار )أن وه مون المحتمول  وأظهرأ نتائج الّد  ر (  اثوIFRS15ن يسوفر عون  الت بنوي المبّر 

ور لهو ا المعيوار لوه تو ثير ربيور علوى  ،مادّي وملموس على حساباأ القوائم المالي ة ا الت بني المبّر  وأيضو

راسوة كلوى ضورورة أجوراء  حقوق المساهمين واألرباح لراف ه الش رراأ في ه ا المجال، وأوصوأ الّد 

 2018ينوواير (  فووي IFRS15ووجووود دراسوواأ فووي المسووتقبل لتحليوول األثوور موون تطبيووم معيووار )

راساأ في قطاعاأ مختلفة . ا أجراء المزيد من الّد   وأيضو

 

 :بعنوان  (Marco et al, 2018) راسةد -13

"Dealing with IFRS15: Any Impact on Earnings Management? First 

Evidences from Italian Listed Companies" 

: أي تأثير على أداره األرباح؟ األدلَّة 15ر الماليَّة التَّعامل مع المعيار الد ولي  إلعداد التَّقاري"

درجة اإليطاليَّ   "األوليَّة من الشَّركات الم 

راسة كلى بيان دليول تجريبوّي بو ن         رة فوي عود ه صوناعاأ  كدارةوهدفأ ه ه الّد  األربواح متروّر 

ون  هناأبحيث  ،في صناعاأ أخرأ ةومنخفض راسواأ وض  ن  اعتمواد المعوايير أحأ لك الرثير مون الّد 

وبالت والي يخفّ وض مون اسوتعمال المسوتحق اأ  ،األربواح ةدارك ةالداولي ة للتقارير المالي ة يخفّ ض من درج

وز علوى اعتمواد أوفي وقتنوا الحوالي فوإن   ،الت قديري ة هوم  الت غييوراأ األساسوي ة فوي المعوايير الداولي وة ترّر 

ديوود سوووف  يرووون  و Big-Fourلت حليوول الوو ي أجرتووه )وعوون طريووم ا، 1Iمعيووار  ( فهوو ا المبوودأ الج 
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ووناعّي،  توو ثير علووى جميووع المؤس سوواأ ولروون بوواختالف مسووتوأ الت وو ثير تبعوووا الخووتالف القط وواع الّص 

راسووة تووم  اسووتخدام الموونهج الت حليلوويّ  راسووة موون  ،ولغايوواأ تحقيووم أهووداف الّد  ن  مجتمووع الّد  بحيووث ترووو 

نوأ عيّ نو ،( 2017-2001رراأ اإليطالي ة المدرجوة للفتورة موا بوين )الش   راسوة مون) ةوترو  ( 303الّد 

و ولري ة والمرافومشررة وقد تم اختيار الش رراأ المنتمي ة كلى قطواع االتّ صواالأ الّس  رو لك  ،لري ة والالّس 

مارسواأ إلدارة األرباح، وأظهرأ نتائج الّد   ةداركتم  اعتماد نمو ج جونز بهدف قياس  راسوة بو ن  الما

عون طريوم تطبيووم ة ربيور ةاألربواح يوتما أخو ها بشورل عوام فوي قطواع االتّ صوواالأ ال و ي تو ث ر بصوور

ن الت قديري بواإليراداأأن  ومع ،(IFRS15معيار ) كال  أن  الن توائج بي نوأ بو ن   ،ه لم يتم  االهتمام بالمرّو 

راسة بزيادصناعة االتّ صاالأ لها ت ثيرو  ن اربور  ةا في المعيار، وأوصأ الّد  نطاق البحث حت ى يتضوم 

وناعاأ ووجوود سياسواأ  ارثور عون اسوتمرار ةشوامل ةو لوك لتووفير صوور ،عدد مون الش ورراأ والّص 

راأ االفتراضي ة للمودراء بتنفيو  معيوار  ،األرباح في الش رراأ اإليطالي ة ةدارك ا للتنبؤ في الت حرا وأيضو

1I. 

 

 بعنوان : (AL-Shatnawi , 2017) راسةد -14

"The possibility of the Jordanian Industrial Corporations to Apply the 

(IFRS15) "" 

ناعيَّة األردنيَّة بتطبيق )" ( المعيار الد ولي  إلعداد التَّقارير IFRS15إمكاني ِّة الشَّركات الص ِّ

 " الماليَّة

ناعي ة األردني وة فوي تطبيوم معيوار وهدفأ ه ه الّد         راسة كلى معرفة ما مدأ استعداد الش رراأ الّص 

(IFRS15ي الت قارير المالي ة عن طريوم دراسوة  ،( اإليراد من العقود مع العمالء من خالل أراء معّد 

محاسووبّي اسووتعدادها لاللتووزام فووي متطلبوواأ اإلعتووراف فووي اإليووراداأ والقي وواس المحاسووبّي واإلفصوواح ال

ور  ،( اإليراد من العقود مع العمالءIFRS15ل يراداأ تبعوا لمعيار ) ا دراسة المعيقواأ ال توي تما وأيضو

راسوة توم  اسوتخدام المونهج  وناعي ة خوالل تطبيقّ هوا للمعيوار، ولغايواأ تحقيوم أهوداف الّد  بها الش رراأ الّص 

راسوةباإلضوافة كلوى العديود مون االختبوار ،الوصفّي الت حليل بحيوث توم   ،اأ التحليلي وة المناسوبة لهودف الّد 

نة من ) عأ على عيّ نة مرو  ي الت قوارير 84جمع البياناأ عن طريم تصميم استبانة وّز  ( فوردوا مون معوّد 

مروون للشوورراأ الّ صووناعي ة األردنيّووة االلتووزام بمتطلبوواأ  راسووة ب ن ووه موون  الما المالي ووة، وأظهوورأ نتووائج الّد 

وأن ووه موون غيوور الممروون أن تلتووزم بمتطلبوواأ اإلفصوواح المحاسووبّي عوون  ،اف والقيوواس المحاسووبيّ اإلعتوور

راسة بتشوجيع IFRS15اإليراداأ تبعوا للمعيار الدولّي ) ( اإليراد من العقود مع العمالء، وأوصأ الّد 
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وووناعي ة األردني وووة علوووى االلتوووزام بمتطلبووواأ اإلفصووواح عووون اإليوووراداأ تبعوووو ا للمعيوووار الش ووورراأ الّص 

(IFRS15اإليراد من العقود مع العمالء )،  لتعزيز ثقة المسوتخدمين للبيانواأ المحاسوبي ة فوي الت قوارير

 المالي ة.

 

 :بعنوان  (Centorrino and Bauer, 2017) راسةد -15

"Financial Statements of Banks as a Source of Information about 

Implementation of IFRS15: The Evidence from Poland" 

البيانات المالي ِّة للبنوك كمصدر للمعلومات حول تنفيذ المعيار الد ولي إلعداد التَّقارير الماليَّة "

ليل من بولندا15  " : الدَّ

راسووة كلووى تحليوول مووا ا ا رانووأ البيانوواأ المالي ووة للبنوووك تحتوووي علووى أّي    وهوودفأ هوو ه الّد 

فهوو ه الت حلوويالأ تقووع ضوومن الت ي ووار ، 1Iار الووداولي للت قووارير المالي ووة رقووم سووجال أ عوون توو ثير المعيوو

ئيسووّي لدراسووة موودأ ارتمووال واستشووراف المعلوموواأ الووواردة فووي البيانوواأ المالي ووة للمسووتخدمين  الر 

وودة لألعوووا راسووة سوووف يووتما فحووص البيانوواأ المالي ووة الموح  م الخووارجيين، ولغايوواأ تحقيووم أهووداف الّد 

201I-2016  راسوة ب ن وه جميوع الحواالأ ال توي لخمسة بنوك رئيسي ة في بولندا، وأظهورأ نتوائج الّد 

أ دراستها ران هنالك مراعاة العمل على تنفي  المعيار الوداولّي إل ، 1Iعوداد الت قوارير المالي وة رقوم تم 

راسة كلى وجود نهج مختلف لتقديم المعلوماأ حول االلتز ام بالمعيار ال و ي مون الممرون وأوصأ الّد 

 ن يرون عائقوا لمستخدمي البياناأ المالي ة للبنوك.أ
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 سات السابقةراالد ِّ ملخص  (3ل رقم )جدو
 

 الهدف االساسي تائجالنَّ  اإلستفادة
سنة 
 راسةالد ِّ 
 راسةعنوان الد ِّ  اسم الباحث

الباحث من ه ه  استفاد
 االطار كثراءفي راسة الّد  
ظري الخاص بمعيار الن  

اإليراد من العقود مع 
 (IFRS15) العمالء

 راسةوتحديد أبعاد الّد  

راسة  وأظهرأ نتائج الّد 
ثر لمتطل باأ أهناك  ن  أ

عداد الت قارير كمعيار 
ولي ة في الت حسين من  الد 
 ،جودة المعلوماأ المالي ة
ا في زيادة  ويساهم أيضو
كمراني ة المقارنة 

ة في المعلوماأ والش فافي
 المالي ة

بيان راسة هدفأ ه ه الّد  
مدأ ت ثير تطبيم معيار 
كعداد الت قارير المالي ة 
الدولي ة اإليراد من العقود 

( IFRS15مع العمالء )
على جودة القوائم المالي ة 

 وتعزيز الثقة بها

 سعادة 2020

مدأ ت ثير  تطبيم 
معيار كعداد 
الت قارير المالي ة 

ولي ة اإليراد من الدا 
 العقود مع العمالء

(IFRS15)  على
جودة القوائم 

 المالي ة

استفاد الباحث من ه ه 
في االعتماد على  راسةالّد  

ة المستخدمة في المنهجي  
حيث تم ة ،راسة الحالي  الّد  
ظري ثراء االطار الن  ك

عينة باإلضافة كلى 
تائج راسة ومناقشة الن  الّد  

 راسةوتحديد أبعاد الّد  

هنالك أثر سلبي 
لمتطلباأ اإلعتراف 
 والقياس المرتبطة بمعيار

(IFRS15)  على كدارة
األرباح في الش رراأ 
ناعي ة المساهمة  الّص 
ة، كضافةو كلى عدم  العام 
وجود أثر لمتطلباأ 
اإلفصاح المرتبطة 

 (IFRS15) بمعيار
 على كدارة األرباح

راسة   هدفأ ه ه الّد 
ف على أثرا تطبيم  لتعرا

معيار اإلبال  المالّي 
( على 1Iالداولّي رقم )

كدارة األرباح في 
ناعي ة  الش رراأ الّص 

ة المدرجة  المساهمة العام 
ان  في بورصة عم 

 العباس 2019

أثر تطبيم معيار 
اإلبال  المالّي 
( 1Iالداولّي رقم )
على كدارة 
 "األرباح

استفاد الباحث من ه ه 
االطار  في اثراء راسةالّد  
بمعيار اإلبال  ظري الن  

 المالّي الدوليّ 
(IFRS15)  وتحديد
 راسةأبعاد الّد  

يوجد توافم بين أفراد 
راسة )المهنيين  عينة الّد 
واألراديميين( بخصوص 
راسة، وأن   متغيراأ الّد 
تطبيم معيار اإلبال  

 المالّي الدوليّ 
(IFRS15)  اإليراداأ
له  العمالءمن العقود مع 

ربير على جودة ت ثير 
ورفاءة اإلبال  المالّي، 
ا هنالك عالقة  وأيضو
ارتباط قوي ة بين 
 المتغيّ راأ

راسة   هدفأ ه ه الّد 
ف على ت ثير ال ت عرا

تطبيم معيار اإلبال  
 المالّي الدوليا 

(IFRS15)  اإليراداأ
 العمالءمن العقود مع 

 على جودة اإلبال  الماليّ 

2019 
مرط 
 والعاني

يم معيار ت ثير تطب
اإلبال  المالّي 

ليّ   الدو 
(IFRS15) 
اإليراداأ من 

 العمالءالعقود مع 
على جودة اإلبال  

 المالي

استفاد الباحث من ه ه 
 في راسة الّد  

ظري دب الن  عداد األك
 رراأ ة الش  الخاص بربحي  

ب ّن هنالك أثر للسياساأ 
المالي ة على ربحي ة 
الش رراأ المساهمة 

ة   األردني ةالعام 

راسة  بيان هدفأ ه ه الّد 
ياساأ المالي ة  أثر الّس 
والحرومي ة على ربحي ة 
الش رراأ المساهمة 
ة األردني ة  العام 

 المومني 2019

ياساأ  أثر الّس 
المالي ة الحرومي ة 
على ربحي ة 

الش رراأ المساهمة 
ة األردني ة:  العام 
دراسة تطبيقية 
على قطاع 
ناعة  الّص 

استفاد الباحث من ه ه 
دب عداد األفي كراسة الّد  
ة ظري الخاص بربحيّ  الن  

 رراأ الش  

يولة  ب ن نسب الّس 
والربحي ة تعتبر مؤشر 
حقيقي لرفاءة وأداء 

البنوك من ناحية، وأداة 
لقياس االنحرافاأ 

راسة  بيان هدفأ ه ه الّد 
أثر العالقة المرتبطة بين 

يولة والربحي ة للفترة ال ّس 
-2013الممتد ة ما بين )
2017) 

 اإلسالم 2019

يولة على  أثر الّس 
الربحي ة في البنوك 
التّ جاري ة: دراسة 
مقارنة لعدد من 
البنوك الجزائري ة 
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والمخاطر من ناحية 
 أخرأ

ة  العامة والخاص 
-2013للفترة )

2017) 

استفاد الباحث من ه ه 
دب عداد األفي كراسة الّد  
ة ص بربحي  ظري الخاالن  
 تائجرراأ ومناقشة الن  الش  

ب نه يوجد عالقة طردي ة 
لنسبة الملري ة ومعدل 
المديوني ة ولهم أثر 
معنوي على ربحي ة 

 البنوك

راسة  بيان هدفأ ه ه الّد 
يولة والمالءة  أثر الّس 
المالي ة على ربحي ة 

 البنوك التّ جاري ة األردني ة

 فريحاأ 2019

يولة  أثر الّس 
والمالءة المالي ة 
على ربحي ة البنوك 
 التّ جاري ة األردني ة

استفاد الباحث من ه ه 
دب عداد األفي كراسة الّد  
ظري الخاص بمعيار الن  

  اإلبال  المالّي الداوليّ 
(IFRS15) 

  تائجوتفسير الن    

ب ن تطبيم معيار اإلبال  
 المالّي الدوليّ 

(IFRS15)  اإليراد من
ع العمالء في العقود م

المجتمع األردني وأثره 
على جودة المعلوماأ 
المحاسبي ة من وجهة 
نظر المحاسبين 

القانونيين في األردن 
 أخ أ درجة مرتفعة

راسة   هدفأ ه ه الّد 
الت عرف على أثر  تطبيم 
معيار اإلبال  المالّي 

 (IFRS15) الدوليّ 
اإليراد من العقود مع 
العمالء على جودة 

المحاسبي ة من  المعلوماأ
وجهة نظر المحاسبين 
 القانونيين في األردن

 العساسفة 2018

أثر تطبيم معيار 
اإلبال  المالّي 

 الداوليّ 
(IFRS15) 

اإليراد من العقود 
مع العمالء على 
جودة المعلوماأ 
المحاسبيّ ة من 
وجهة نظر 
المحاسبين 
القانونيين في 

 األردن

استفاد الباحث من ه ه 
طار عداد اإلفي كراسة الّد  
ظري الخاص بمعيار الن  

 اإلبال  المالّي الداوليّ 
(IFRS15) 

أن شررة بويجيس قامأ 
بتطبيم المعيار الداولي 

على تقريرها  1Iرقم 
 2018المالي في عام 

راسة  في هدفأ ه ه الّد 
تحليل ت ثير تنفي  المعيار 
الداولّي إلعداد الت قارير 

م المتعلّ   1Iالمالي ة رقم 
باإلعتراف اإليراد من 
العقود مع العمالء في 
شررة بويجيس في 

 فرنسا

2020 
Ridho 
and 

Ervinda 

ت ثير المعيار   

الداولّي لل تقارير 
على  1Iالمالي ة 

الت قرير المالّي 
لشررة 
 " اإلنشاءاأ

استفاد الباحث من ه ه 
طار عداد اإلفي كراسة الّد  
ظري الخاص بمعيار الن  

 المالّي الداوليّ اإلبال  
(IFRS15) 

أن  المجموعاأ ال تي تم  
أخ  العيّ ناأ منها ال 
تتمثل امتثاالو رامالو 
لالفصاحاأ اإللزامي ة 
للمعيار الداولي ألعداد 
الي ة رقم   1Iالت قارير الم 

راسة  في  هدفأ ه ه الّد 
استرشاف درجة امتثال 
عينة من المجموعاأ 
المدرجة في االتّ حاد 
األوروبي لالفصاحاأ 
اإللزامي ة للمعيار الداولي 
ألعداد الت قارير المالي ة 

1I  ل حول تطبيقه ألو 
مرة في قطاعين محددين 
لري ة  وهما االتّ صاالأ الّس 

سلري ة والبناء  والال 

2020 

Boujeib
en and 
Fakhfak

h 

االمتثال  "
للمعيار الداولي 
إلعداد الت قارير 

 1Iم المالي ة رق
اإلفصاحاأ 
اإللزامي ة: 
دراسة 

استرشافي ة في 
قطاعي 
االتّ صاالأ 

 والبناء

استفاد الباحث من ه ه 
طار عداد اإلفي كراسة الّد  
ة ظري الخاص  بربحي  الن  

 رراأالش  

ب ن ه ال يوجد أثر إلدارة 
صافي رأس المال 

العامل مقاس ب ) معدل 
ائنة  مم الد  دوران ال ّ 

ل دوران باأليام، معد
المخزون، معدل دوران 
مم المدينة باأليام(  ال ّ 
على ربحي ة الش رراأ 
ناعي ة المساهمة  الّص 

ة المدرجة في سوق  العام 

راسة  بيان هدفأ ه ه الّد 
أثر كدارة رأس المال 
العامل مشتمالو أبعاده 
وهي )معدل دوران 
مم الد ائنة، معدل  ال ّ 

معدل  دوران المخزون،
مم المدينة(  دوران ال ّ 

بحي ة  على الّر 

2019 Joudeh 

أثر كدارة رأس 
المال العامل 

بحي ة في  على الّر 
الش رراأ 

ة  المساهمة العام 
المدرجة في 
ان  سوق عم 
 المالي
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ان الماليّ   عم 

استفاد الباحث من ه ه 
طار عداد اإلفي كراسة الّد  
ة بربحي   ظري الخاصالن  

ومؤشراأ  رراأالش  
 ةحي  بالّر  

أن  هنالك ت ثير سلبي 
للمنافسة على ربحي ه 

البنك بحسب 
 Panzar and)مؤشر

Lerner) 

راسة  بيان هدفأ ه ه الّد 
اثر المنافسة على ربحي ة 
 البنوك التّ جاري ة األردني ة

2019 Kanan 

أثر الت نافسي ة 
على ربحي ة 

البنوك التجاري ة: 
 دليل من األردن

ه ه  استفاد الباحث من
طار عداد اإلفي ك راسةالّد  
بالمعيار  ظري الخاصالن  

(IFRS15) 

ب ن ه من المحتمل أن 
ر  يسفر عن  الت بني المبّر 

  (IFRS15) للمعيار
اثر مادّي وملموس على 
 حساباأ القوائم المالي ة

راسة  هدفأ ه ه الّد 
حليل أثر الت طبيم ت

ر لتبني وتطبيم  المبّر 
(IFRS15)  المعيار

داولي للت قارير المالي ة ال
من خالل الش رراأ 
العقاري ة في دبي على 
األرباح وحقوق الملري ة 
والمعلوماأ المحاسبي ة 

 وارتشاف أثرها

2018 Trabelsi 

المعيار الداولي 
إلعداد الت قارير 

( 1Iالمالي ة )
ر  الت طبيم المبّر 
والمحاسبة حالة 
من الش رراأ 
 يالعقاري ة في دب

استفاد الباحث من ه ه 
طار راسة في كثراء اإلالّد  
عرف ظري من خالل الت  الن  
تائج وتحديد مناقشة الن  و

 راسةبعاد الّد  أ

مارساأ إلدارة  ب ن  الما
األرباح يتما أخ ها بشرل 

عام في قطاع 
االتّ صاالأ ال  ي ت ث ر 
بصورة ربيرة عن 
 طريم تطبيم معيار

(IFRS15) 

راسة هدفأ ه ه ا بيان لّد 
دليل تجريبّي ب ن  كدارة 
رة في عد ه  األرباح مترّر 
صناعاأ ومنخفضة في 

 صناعاأ أخرأ

2018 Marco 

الت عامل مع 
المعيار الداولّي 
إلعداد الت قارير 

: أي 1Iالمالي ة 
ت ثير على أداره 
األرباح؟ األدل ة 
األولي ة من 
الش رراأ 
درجة  الما
 اإليطالي  

د الباحث من ه ه استفا
نة تحديد عيّ   في راسةالّد  

 راسةالّد  

مرن  ب ن ه من  الما
للشرراأ الّ صناعي ة 
األردنيّة االلتزام 
بمتطلباأ اإلعتراف 
 والقياس المحاسبيّ 

راسة  هدفأ ه ه الّد 
معرفة ما مدأ استعداد 
ناعي ة  الش رراأ الّص 
األردني ة في تطبيم 

 (IFRS15) معيار
ن العقود مع اإليراد م

العمالء من خالل أراء 
ي الت قارير المالي ة  معّد 

2017 
AL-

Shatna
wi 

كمرانيّ ة 
الش رراأ 
ناعي ة  الّص 

األردني ة بتطبيم 
(IFRS15 )

المعيار الداولّي 
إلعداد الت قارير 

 المالي ة

استفاد الباحث من ه ه 
عرف على راسة في الت  الّد  

متطلباأ العرض وفقاو 
وكثراء  IFRS15ارللعي
ظري الخاص الن   طاراإل

بالمعيار الداولي للت قارير 
 1Iالمالي ة رقم 

ب ن ه جميع الحاالأ ال تي 
أ دراستها ران هنالك  تم 
مراعاة العمل على تنفي  
المعيار الداولّي إلعداد 
 1Iالت قارير المالي ة رقم 

راسة  هدفأ ه ه الّد 
تحليل ما ا ا رانأ 

المالي ة للبنوك  البياناأ
تحتوي على أّي  سجال أ 
عن ت ثير المعيار الداولي 

 1Iللت قارير المالي ة رقم 

2017 
Centorri
no and 
Bauer 

البياناأ الماليّ ة 
للبنوك رمصدر 
للمعلوماأ حول 

تنفي  المعيار 
الداولي إلعداد 
الت قارير المالي ة 

1I الد ليل من :
 بولندا
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راسات السَّابقةما يمي ِّ  2-4-3 راسة الحاليَّة عن الد ِّ  :ز الد ِّ

راسووة   راسوواأ والمراجووع  اأ العالقووة بموضوووع الّد  ووالع الموس ووع علووى جميووع الّد  بعوود اإلّط 

راسة األولى من نوعهوا ال توي تناولوأ أثور تطبيوم معيوار اإليوراد مون  وعلى حّد  علّم  الباحث، فهي الّد 

وافة  ( على1Iالعقود مع العمالء رقم ) وة األردني وة، باالض  ناعي ة المساهمة العام  ربحي ة الش رراأ الّص 

راسووة الحالي ووة علووى رووّل  موون االسووتبانة و الت قووارير المالي ووة  الفعليّووة موون  الووى ان  الباحووث اعتموود فووي الّد 

وناعي ة  وة األردني وةخالل دراسة ميداني ة على موظفي الد ائرة المالي ة في الش ورراأ الّص   المسواهمة العام 

راسووة وال ووربط بينهمووا . وبيووان ا ثوور المووالّي المتوقووع لهوو ا الت حووول موون خووالل  ، لتحليوول متغيّ ووراأ الّد 

مني ة ) راسواأ الس وابقة 2019-2018تطبيم المعيار لجميع القوائم المالي ة للفترة الز  (، على عرس الّد 

يح متطلبواأ المعيوار بصوفة عاموة واسوتطالع الراء ال تي تناولوأ موضووع المعيوار مون خوالل توضو

العهوم  العاملين في الش رراأ رالمدراء المواليّ ين وأصوحاب القورار حوول مودأ معورفتهم وفهمهوم وكّط 

 وتوقعاتهم حول تطبيم المعيار قبل أن يصبح كلزامّي الت طبيم.
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 الثالفصل الثَّ 

راسة   منهجيَّة الد ِّ

 

 تمهيد: 3-1

راسوة مون نظري واأ علمي وة " بناءو على ما توم  عرضوه مون قبول الباحوث فوي اإلطوار الن ظورّي  للّد 

و  م وصوفا راسة، فقود جواء هو ا الفصول ليقوّد  ودراساأ وبحوث سابقة في مجال اهتمام موضوع ه ه الّد 

راسوة واوتعر و لمنهجي ة هو ه الّد  ، والتوي يمرون مون خاللهوا تحقيوم ألسواليب اإلحصوائي ة التوي اتبعوأيفا

التي توم  اختيارهوا، رموا يبويّ ن هو ا الفصول الطاورق اإلحصوائي ة ة اسدرالأهدافها وبيان مجتمعها وعيّ نة 

مأ في معالجة البياناأ   ".التي استُخد 

راسة: 3-2"  منهجيَّة الد ِّ

عوة المقصود بمنه" راسة: "أسلوب من أساليب الت نظيم الفع الة لمجموعة من األفرار المتنّو  ج الّد 

، حيوث (Anderson and Poole,2019)والهادفوة للرشوف عون حقيقوة ت ش ورال هو ه الظ واهرة" 

راسة على     ":اعتمدأ الّد 

- :ِّ  ،األحوداث الواقعي وةوهو ا المونهج قوائم علوى رصود  ووصوف  وتفسوير  للظ وواهر و" المنهج الوصفي 

وول موون خووالل تلووك البيانوواأ كلووى خصووائص الظ وواهرة  ،موون خووالل رصوود بيانوواأ مفرداتهووا والت وصا

 ." (2017المدروسة، وعالقاأ األحداث والعوامل المؤثّ رة فيها )بني يونس, 

- : اهن أو المشورلة مون خوالل" المنهج االستداللي  تحديود  وه ا المنهج يقووم علوى تفسوير الوضوع الور 

ظروفهووا وأبعادهووا، وتوصوويف العالقوواأ بينهووا؛ بهوودف االنتهوواء كلووى وصووف علمووّي  دقيووم ومتراموول 

أو المشرلة، رما يقوم على الحقائم المرتبطة بها، حيث ال يقتصر ه ا المنهج علوى عملي وة  ،للظ اهرة

صويف دقيوم للظ واهرة وصف الظ اهرة، بل يشمل تحليل البياناأ وقياسها وتفسيرها والت وصال كلى تو

 " (.201I ،وتقديم الحلول والمقترحاأ لمعالجتها )النجار ،أو المشرلة ونتائجها

راسة وطبيعتها: 3-3  نوع الد ِّ

راسوة " ( مون حيوث الط بيعوةُ، معتمودة علوى A Field Study) ميداني وة راسوةالّد  تُع ودا هو ه الّد 

, رو لك (  15رقوماإليوراد مون العقوود موع العموالء  ارمعيواالستبانة لقيواس المتغيّ ور المسوتقّل  )تطبيوم 

لقيوواس المتغيّ وور  االردنيوة للشوورراأ الصوناعية المسوواهمة العامووة اعتمودأ علووى جمووع البيانواأ المالي ووة

بحي ووة(, وكيضوواحي ة  موون حيووث الغوورض، حيووث تعموول علووى ارتشوواف  أثوور تطبيووم معيووار  الت ووابع )الّر 
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وووة 1Iد مووون العقوووود مووع العموووالء رقوووم )اإليوورا ووناعي ة المسووواهمة العام  ( علووى ربحي وووة الش ووورراأ الّص 

 ".األردني ة

راسة: 3-4  االستراتجيَّات المتَّبعة في الد ِّ

ووأ صووياغة" راسووة وتصووميمها بمووا يووتالءم مووع الظاووروف المناسووبة لعملي ووة جمووع  اسووئلة تم  الّد 

ناسب مع أهدافها، وتستجيب للعوامول والمتغيّ وراأ مون اجول المعلوماأ والبياناأ وتحليلها بطريقة تت

راسوة وفرضوي اتها راسوة علوى اسوتراتيجي ة المسوح/ المعاينوة  ،اإلجابة عن أسوئلة الّد  حيوث اعتمودأ الّد 

(Survey)،  واعتمودأ ، راسوة لقيواس المتغيّ ور المسوتقّل  حيث سحبأ عيّ نوة عشووائي ة مون مجتموع الّد 

و على راسة أيضا وة  الّد  وناعي ة المسواهمة العام   األردني وةاستراتيجي ة جمع البياناأ المالي وة للش ورراأ الّص 

وووان ( لقيووواس المتغيّ وووور الت وووابع، وهوووو ه 2019( كلووووى )2018خوووالل الفتوووورة الممتووود ة موووون عوووام ) عم 

و باسووتخد يّووا ي ووة للووت مران موون تحليلهووا رّم  ام اإلحصوواء الوصووفّي  االسووتراتيجي ة تسوومح بجمووع البيانوواأ الرّم 

 ،واالسووتداللّي  للوصووول كلووى العالقوواأ بووين المتغيّ ووراأ، وكنتوواج نمووا ج موون هوو ه العالقوواأ )النجووار

  " (.2020 ،خروناو

راساأ التي ات بعأ اسوتراتيجي ة قيواس المتغيّ وراأ باالعتمواد علوى البيانواأ المالي وة مون  ومن الّد 

(, ودراسوة 2017 ،(، ودراسوة )الغزالوي2019 ،عبواسدراسوة )ال،جهة ومون جهوة أخورأ اسوتبانة 

 .(Gursoy,2009)(, ودراسة Yang,2011ودراسة ) ،(2016 ، نيباأ  و )أبو جبريل

راسة: 3-5  مجتمع الد ِّ

راسوووة: المجموعوووة الرلّ ي وووة مووون العناصووور التوووي لهوووا عالقوووة بالمشووورلة " يُقصووود بمجتموووع الّد 

راسة كلى تعميم راسوة وأهودافها فوي  ،الن تائج عليها المدروسة، والتي تسعى الّد  ك  تت ضح متغيّ وراأ الّد 

ووحيح والواضووح للمجتمووع )النعيمي حيووث شوومل مجتمووع  ،(201I ، واخوورون،ضوووء الت حديوود الص 

راسة موظ في الود ائرة المالي وة فوي الش ورراأ  وة الّد  وناعي ة المسواهمة العام  -2018لغايوة ) األردني وةالّص 

وووان)بورصوووة  ( شوووررة صوووناعي ة4I( وعوووددها )2019 و توووم  االعتمووواد علوووى 2020 ،عم  (، وأيضوووا

(، ويعود الس وبب الختيوار هو ه 2019-2018من عام ) األردني ةالبياناأ المالي ة للش رراأ الصناعي ة 

 (.1Iاإليراد من العقود مع العمالء رقم )( بدأ تطبيم معيار2018ه في عام )الفترة رون

 

راسة: 3-6 "  عي ِّنة الد ِّ

منيووة موودار بحووث  تووم   راسووة والفتوورة الز  راسووة بنوواءو علووى مطابقتهووا لمعووايير الّد  تحديوود عيّ نووة الّد 

راسة، بشرط أن ترون الش وررة وة  الّد  وناعي ة المسواهمة العام  ، وأن تتووف ر عنهوا البيانواأ  األردني وةالّص 
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راسووة، وأن ترووون تقاريرهووا راملووة زمووة لقيوواس متغيّ ووراأ الّد  أ وأن ترووون  ،الال  الش ووررة قوود اسووتمر 

راسوة2019( حت ى عام )2018بمزاولة الن شاط من عام ) وبعود  ،( وهوي الفتورة التوي تمثّ ول فتورة الّد 

رر، تبي ن أن  جميع الش رراأ  وة مراجعة الشاروط سالفة ال ّ  ناعي ة المسواهمة العام  تنطبوم  األردني وةالّص 

راسة، والبال  عددها )   ( شررة.4Iعليها معايير الّد 

( موون مجتمووع Simple Random Sampleرمووا تووم  سووحب عيّ نووة عشوووائي ة بسوويطة )"

راسة والمتمثّ ل بموظ في الد ائرة المالي ة بالش رراأ  ة األردني ةالّد  ناعي ة المساهمة العام  عون طريوم  الّص 

موون العقووود مووع العمووالء رقووم توزيووع اسووتبانة لقيوواس أبعوواد المتغيّ وور المسووتقّل  )تطبيووم معيووار اإليووراد 

(1I)، ( 13ك  تووم  توزيووعI( اسووتبانة بواقووع )اسووتباناأ علووى رووّل  شووررة3 )، ( 93المسووتردا منهووا )

وبالت ووالي يصووبح عوودد  ،( اسووتباناأ لعوودم رفايتهووا3وبعوود مراجعووة االسووتباناأ، تووم  اسووتبعاد ) ،اسووتبانة

الحة لغاياأ الت حليل ) ع.66.7سبته )( أي ما ن90االستباناأ الص    %( من أصل الموز 

 

 وحدة المعاينة: 3-7

راسووة موون موووظ في الوود ائرة المالي ووة فووي الش وورراأ  ن وحوودة المعاينووة لهوو ه الّد  ووناعي ة تترووو  الّص 

وووة األردني ووة  والمتمثّ لوووة بوووـ )الموودراء المووواليّ ين، ورؤسووواء قسووم المحاسوووبة، والمووودقّ قين المسوواهمة العام 

  .الد اخليّ ين، والمحاسبين(

 

 :مصادر جمع البيانات 3-8

تُع وودا عملي ووة جمووع البيانوواأ كحوودأ الخطووواأ األساسووي ة فووي كجووراءاأ البحوووث العلمي ووة بشوورل "

راسوة  ي تها في تقديم األدل ة المالئمة ل جابوة عون تسواؤالأ الّد  ة ألهّم  ، ويجب أن تنال عناية خاص  عاّم 

نة في راسة المتضم  و ترتسب البياناأ قيمتها بقودر اسوتجابتها ومواءمتهوا للمشورلة ،مشرلة الّد   ،وعموما

راسووة 201I ،وكيجوواد الحلووول والت فسوويراأ المطلوبووة لهووا )الجووادري وأبووو حلووو ( وعليووه اعتموودأ الّد 

  على جمع البياناأ من المصادر ا تية:

 المصادر الثَّانويَّة: -

راسووة العديوود موو" ن المصووادر الث انويووة مثوول الرتووب والمؤل فوواأ العلمي ووة واألبحوواث اسووتخدمأ الّد 

سائل الجامعي ة ،المنشورة رما تم  االستعانة بالمصادر االلرتروني ة المتوفّ رة علوى  ،واألطروحاأ والر 

راسووواأ حوووول  ،شووبرة اإلنترنوووّأ   وقواعووود البيانووواأ المختلفوووة؛ للحصوووول علوووى أحووودث األبحووواث والّد 

راسة. وقد تم  الحصول علوى البيانواأ الخاصوة بوالمتغيّ ر الت وابع مون الت قوارير المالي وة موضوع ه ه  الّد 

ناعي ة األردني ة وان الس نوي ة للش رراأ الّص  فوي الموقوع االلرترونوّي  لبورصوة  المدرجة فوي بورصوة عم 

ان خالل الفترة الممتد ة من عام )  " (.2019 -2018عم 
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 ليَّة:المصادر األوَّ  -

لي وة علوى االسوتبانة )" راسة في جمع البيانواأ األو  حيوث توم   ،(Questionnaireاعتمدأ الّد 

تطويرها لقياس المتغيّ ر المستقّل  وبلورة مدلوالتها من خالل استقراء األبعاد العلمي ة، واعتمواداو علوى 

و في األدبي اأ الس ابقة.   ما تم  طرحه نظريّا

ر 3-9  :اسةأداة الد ِّ

زموة لقيواس المتغيّ وور " راسوة لجموع البيانوواأ الال  راسوة هوي الوسويلة التووي اسوتخدمتها الّد  أداة الّد 

بحي ة( وكبعادها )العائد على األصول بح كلوى  ،العائد على حقوق الملري ة ،الت ابع )الّر  ونسبة صافي الّر 

وووة األردني وووة للشووورراأ ك  توووم  االعتمووواد علوووى القووووائم المالي ووة ،المبيعوواأ( وووناعي ة المسووواهمة العام   الّص 

ووان خووالل الفتوورة الممتوود ة موون عووام ) سوومي لبورصووة عم  ( كلووى عووام 2018المدرجووة علووى الموقووع الر 

 " ( ر داة لجمع البياناأ.2019)

راسووة وبشوورل يتناسووب مووع قيوواس المتغيّ وور "  و تطوووير االسووتبانة روو داة رئيسووة للّد  وتووم  أيضووا

, و ل راسوة، وقود شوملأ المستقّل  راسواأ الس وابقة المتعلّ قوة بموضووع الّد  الع على الّد  ك من خالل االّط 

ومجموعوة مون الفقوراأ  ،( أسوئلةIاالستبانة مجموعة من األسئلة الش خصي ة والوظيفي ة بل  عوددها )

: معيوووار اإليووراد مووون العقوووود موووع العموووالء رقوووم ) وأبعووواده ( 1Iالتووي تقووويس أبعووواد المتغيّ ووور المسوووتقّل 

( 1الملحوم رقوم )ويبوي ن "" ( فقورة.21اإلفصاح(، وقد بل  عدد فقراأ االستبانة ) ،القياس ،اإلعتراف)

راسووة بصوو مقيوواس ليروورأ الخماسووي  الت وودريجي  فووي االسووتبانة وقوود اعتموودأ  ،ورتها النّ هائي ووةأداة الّد 

( وهووي: I-1تراوحووأ قيُمووهُ بووين )إلعطوواء مرونووة أرثوور ألفووراد العيّ نووة فووي عملي ووة االختيووار، حيووث 

 )غيور موافوم= درجتوان(، درجواأ(، 3)محايد=  درجاأ(، 4)موافم= درجاأ(، I)موافم بشد ة=

)غيوور موافووم بشوود ة= درجووة واحوودة(، وقوود روعووي عنوود صووياغة فقووراأ االسووتبانة وضوووح األسووئلة 

أ معالجة مقياس ل و للمعادلوة الت اليوة وتسلسلها وعدم وجود صعوباأ أثناء الت عبئة، وقد تم  يرورأ وفقوا

Subedi, 2016) ":) 

 

 = طول الفئة
 الحدا األدنى للبديل –الحدا األعلى للبديل 

= 
(5-1) 

= 1.33 
 3 عدد المستوياأ

  ي( وبمستوأو متدنّ  2.33-1فتصبح درجة الموافقة األولى ) 2.33= 1+ 1.33طول الفئة + اقّل وزن = 

ط 3.66-2.34فتصبح درجة الموافقة الث انية )  3.66=  1.33+  2.33نية ولالنتقال للفئة الث ا  ( وبمستوأو متوّس 

 ( وبمستوأو مرتفعI-3.67فتصبح درجة الموافقة الث الثة ) I= 1.33+  3.66ولالنتقال للفئة الث الثة 

" 
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 " وفيما يلي توضيح لألقسام التي شملتها االستبانة:

ل: ول العلموّي  األسئلة ال" القسم األوَّ  ،الت خصاوص ،متعلّ قة بالمتغيّ راأ الديموغرافي ة، والمتمثّ لة بـ )المؤّه 

ى الوظيفّي ( ،الش هاداأ المهني ة ،الخبرة العملي ة  " .المسم 

( 1Iالفقووراأ المتعل ّقوة بقيوواس محواور معيووار اإليوراد موون العقوود مووع العموالء رقووم )" القسرم الثَّراني:

ووأ االسووتعانة بدراسووة )محموود ،القيوواس ،عتوورافاإلوأبعوواده هووي: ) ( فووي 2020 ،اإلفصوواح(، وقوود تم 

( يبويّ ن 2(. والجودول )2019 ،( ودراسوة )العبواس2019 ،أبوو عليووةودراسوة ) ،تطوير االستبانة

  " (.1Iتوزيع فقراأ االستبانة التي تقيس محاور معيار اإليراد من العقود مع العمالء رقم )

 (  15مع العمالء رقم ) ( توزيع فقرات االستبانة التي تقيس محاور معيار اإليراد من العقود4جدول ) 

 

راسة 3-10  وثباتها )االستبانة(: صدق أداة الد ِّ

: دق الظَّاهري  الً: الص ِّ  أوَّ

وودق الظ وواهرّي  أنف تبوودو  أداة القيوواس "  وود بالّص  و، تقوويس مووا  -والمتمثّ لووة باالسووتبانة-يُقص  ظاهريّووا

 ،المقصووود بهوووا )دوديووونتناسووب موووع يأي أن  شووورل األداة ومظهوور الفقوووراأ  ،وضووعأ فعوووالو لقياسووه

صوين 2018 مين من أعضاء هيئة الت دريس المتخّص  (. حيث قام الباحث بعرض االستبانة على محّر 

مين10)وعددهم ،  وخارجها في الجامعاأ األردني ة ، و لك للت حقام مون مودأ صودق محتووأ ( محّر 

و للمالحظواأ الووا ( قائموة 2ردة، ويبويّ ن الملحوم رقوم )فقراأ االستبانة، وقد توم  تعوديل االسوتبانة وفقوا

مين ال ين تم  عرض االستبانة عليهم.   " ب سماء المحّر 

 ثانياً: صدق البناء: 

وودق البنووائيا أحوود مقوواييس صوودق األداة، والوو ي يقوويس موودأ تحقاووم األهووداف التووي " يُعت ب وور الّص 

أ علوى قيواس  والت حقاوم موا ك ا رانوأ األداة قوادرة ،تريد األداة الوصوول كليهوا م  مضومونها الو ي ُصوّم 

 (Pearson Correlation)  وعليه تم  استخراج قيمة معامل االرتبواط" (2016،أجله )عطيةمن 

د "" وال ي يبيّ ن مدأ ارتبواط رول فقورة مون فقوراأ المقيواس موع الد رجوة الرلّ ي وة لمحورهوا، ورو لك يحوّد 

ياز. وتُعتب ر الفقراأ الس البة أو التي يقولا معامول ارتباطهوا قدرة رّل  فقرة من فقراأ المقياس على الت م

 عدد الفقراأ الترميز الفقراأ   نوع المتغير (IFRS15أبعاد ) المحور

ل  اإلعتراف األو 

 مستقلف 

1-7 A 7 

 B 7 7-1 القياس الث اني

 C 7 7-1 اإلفصاح الث الث

 A1-C7 21 (1Iمعيار اإليراد من العقود مع العمالء )
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وول حوو فها, بينمووا الفقووراأ التووي يزيوود معاموول ارتباطهووا عووون 0.2Iعوون ) ( 0.70)( متدنّ يووة، ويُفض 

دق البنائّي . (Linn, & Gronlund, 2012) مرتفعةفتُعت ب ر ح نتيجة الّص   والجداول الت الية توّض 

 والدرجة الكلية لمحورها(IFRS15)االرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامالت 5جدول )

" 

تراوحوأ  (IFRS15) ( أن معوامالأ تمياوز فقوراأ المتغيّ ور المسوتقّل  Iيت ضح من الجدول )

( وبوو لك تُعتبوور 0.2Iمياووز جيّ وود؛ رونهووا أعلووى موون )( وهووي فقووراأ تتمت ووع بت0.869-0.636بووين )

عأ لقياسه، ويمرن االعتماد عليها إلجراء الت حليل اإلحصائّي . (IFRS15) فقراأ  صادقة لما ُوض 

 

راسة )االستبانة(:لثثا"   اً: ثبات أداة الد ِّ

دراسة ما يعتمد علوى أي أن  الوثوق بنتائج  ،كن  نتائج أي ة دراسة ترون قابلة ل عادة والتّ ررار"

حقوة، وهوو ا مووا يشووار كليووه بالث بوواأ )االتسوواق( أو  راسوواأ الال  وول كلووى  اأ الن تووائج فووي الّد  درجوة الت وصا

( الث باأ على أن وه "مودأ الت وافوم واالتّ سواق فوي 2020 ،واخروندرجة االعتماد، حيث قد م )النجار 

ة،  وفووي ظووروف مماثلووة" وعليووه تووم  الت  راوود موون موودأ ثبوواأ نتووائج االسووتبيان ك ا طُبّ ووم أرثوور موون موور 

 Cronbach'sاالسووتبيان فووي قيوواس المتغيّ ووراأ موون خووالل احتسوواب قيمووة معاموول ررونبووا  ألفووا )

Alpha( و، ك ا رانوأ أربور مون (، ورل موا اقتربوأ القيموة 0.70(، حيث ترون الن تيجة مقبولة كحصائيّا

 & Sekaran).ى درجوواأ ثبوواأ أعلووى ألداة الدراسووة %، دل   لووك علوو100( واحوود أي 1مون )

Bougie, 2016) " 

 

 

 ( لفقرات أداة الدراسة Cronbach Alpha( قيم معامل االتساق الداخلي )6جدول )

 عدد الفقراأ Cronbach Alphaقيمة  البعد المتغيّ ر

IFRS15 

 7 0.869 اإلعتراف

 7 0.914 القياس

 7 0.875 اإلفصاح

 21 0.948 جميع فقراأ  

" 

 (15محاور معيار اإليراد من العقود مع العمالء رقم )

 اإلفصاح القياس اإلعتراف

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.759 1 0.690 1 0.756 

2 0.748 2 0.827 2 0.824 

3 0.798 3 0.869 3 0.725 

4 0.696 4 0.853 4 0.809 

5 0.819 5 0.827 5 0.786 

6 0.745 6 0.804 6 0.759 

7 0.696 7 0.810 7 0.636 
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 Cronbach( لقيم معامل االتّ سواق الود اخلي ررونبوا  ألفوا )6بناءو على الن تائج في الجدول )

Alpha( راسووة والتووي تراوحووأ بووين %( باإلضووافة كلووى أن  قيمووة 91.4-%86.9( لفقووراأ أداة الّد 

وصوف أداة %(؛ لو ا يمرون 70%( وهوي قويم أربور مون )94.8ررونبا  ألفا لجميع الفقراأ رانوأ )

راسووة بالث بوواأ، وأن  البيانوواأ التووي تووم  الحصووول عليهووا مناسووبة وتخضووع لدرجووة اعتماديووة عاليووة،  الّد 

 " ويمرن االعتماد عليها إلجراء الت حليل اإلحصائّي .

 

3-11  ِّ  :اختبار التَّوزيع الطَّبيعي 

)المعلمووووّي (  كن  الوسووووائل األقوووورب مالءمووووة لتحديوووود األثوووور وسووووائل اإلحصوووواء البووووارامترّي  "

(Statistics Parametric رونها األرثر مالءمة لطبيعة البيانواأ، ويجوب أن تت خو  المشواهداأ )

وعليه تم  فحص البياناأ التي توم  جمعهوا، و لوك ،،(2017،في المجتمع شرل الت وزيع الط بيعي )البناء

 One-Sampleتووووم  كجووووراء اختبووووار )للت  راوووود أن هووووا تقووووع تحووووأ الت وزيووووع الط بيعووووّي  أم ال، حيووووث 

Kolmogorov-Smirnov Test و عنودما يروون (، وال ي يُست خد م الختبار توزيع البياناأ طبيعيّا

(, وموون شووروط الت وزيووع الط بيعووّي  أن ترووون قيمووة 2018 ،( )أبووو زيوودI0عوودد الحوواالأ أربوور موون )

Sig ( 0.0للبياناأ أربر منI )(Field, 2013) ". 

 (K-S) لتَّوزيع الطَّبيعي  للبيانات باالعتماد على اختبار( ا7جدول )

 K-S Sig المتغي ِّرات

 0.185 1.091 اإلعتراف –

 0.052 1.349 القياس –

 0.274 0.996 اإلفصاح –

 0.079 1.271 العائد على األصول –

 0.066 1.314 العائد على حقوق الملكيَّة –

بح إلى المبيعات –  0.058 1.325 نسبة صافي الر ِّ

" 

وحة فوي الجودول ) ( والتوي تشوير كلوى أن  توزيوع البيانواأ 7بناءو على بياناأ االختبوار الموض 

و، حيث رانأ قيمة  راسة.0.0Iأربر من ) Sigران طبيعيّا  " ( لجميع متغيّ راأ الّد 
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 األساليب اإلحصائيَّة المستَخَدمة: 3-12

راسوة واختبوار فرضوي اتها، توم  " اسوتخدام برمجوة الحزموة اإلحصوائية  ل جابة عون تسواؤالأ الّد 

فوي كجوراء Statistical Package of Social Sciences  (SPSS)للعلووم االجتماعي وة 

الت حليووول الوصوووفّي  واالسوووتداللّي  واختبوووار الفرضوووي اأ مووون خوووالل اسوووتخدام األسووواليب اإلحصوووائي ة 

 " (.2والموض حة في الش رل )
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راسة2لشَّكل رقم )ا  ( األساليب اإلحصائيَّة المستخَدمة في الد ِّ
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ابع  الفصل الرَّ

 نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيَّات

 

 

 تمهيد 1.4

راسة 2.4  وصف خصائص عي ِّنة الد ِّ

راسة 3.4  وصف متغي ِّرات الد ِّ

راسة 4.4  اختبار فرضيَّات الد ِّ
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ابع  الفصل الرَّ

 نات واختبار الفرضيَّاتنتائج تحليل البيا

 

 تمهيد: 4-1

ابوعيتناول الفصل " عملي وة تحليول الن توائج واختبوار الفرضوي اأ باسوتخدام الطاورق اإلحصوائي ة  الر 

دة والمحوود دة فووي منهجي ووة البحووث العلمووّي , ك  تووم  اسووتخدام برنووامج ) ( إلجووراء الت حليوول SPSSالمتعوّد 

توم  جمعهوا، وقود توم  اسوتخدام روّل  مون اإلحصواء الوصوفّي  واإلحصواء اإلحصائّي  علوى البيانواأ التوي 

  " االستداللّي ، وقد تم  الت وصال كلى الن تائج الت الية:

 

راسة: 4-2  وصف خصائص عي ِّنة الد ِّ

راسة كلى بيان التّ رراراأ والنّ سب المئوي ة للخصوائص الديموغرافي وة " يهدف ه ا الجزء من الّد 

ل من االستبانةلألفرا   " وفيما يلي توضيح إلجاباأ العيّ نة. ،د المجيبين، والمتعلّ م بالقسم األو 

 (: توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية8الجدول )

 النّ سبة المئوي ة التّ ررار الفئة المتغيّ ر

 المؤّه ل العلميا 

 %20 18 دبلوم

 %74.4 67 برالوريوس

 - - اليدبلوم ع

 %5.6 5 ماجستير

 - - درتوراه

 %100 90 المجموع

الت خصص 
 العلميا 

 %85.6 77 محاسبة

 %6.7 6 اقتصاد

 %5.6 5 علوم مالي ة ومصرفي ة

 %2.2 2 كدارة أعمال

 - - أخرأ

 %100 90 المجموع

 الخبرة العملي ة

 %14.4 13 سنواأ Iاقلا من 

 I-  73.3 66 سنواأ 10اقل من% 

 %8.9 8 سنة 1Iاقل من  -10

1I 3.3 3 سنة ف رثر% 

 %100 90 المجموع

الش هاداأ 
 المهني ة

JCPA 5 5.6% 

CPA - - 

CMA - - 

 - - أخرأ

 %94.4 85 ال يحمل شهادة مهنية 

 %100 90 المجموع
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ى  المسم 
 الوظيفيا 

 %4.4 4 مدير ماليف 

 %5.6 5 رئيس قسم المحاسبة

 %28.9 26 مدقّ م داخلي

 %61.1 55 محاسب 

 - - أخرأ

 %100 90 المجموع

 ( ما يلي:8يظهر من الجدول )

وول العلموويا  - راسووة موون حملووة شووهادة البرووالوريوس المؤّه  : نالحووظ أن  أرثوور تروورار ألفووراد عيّ نووة الّد 

تير هوم األقولا تروراراو %(، بينموا حملوة شوهادة الماجسو74.4( فرداو وبنسبة مئوي وة )67بمقدار )

راسووة شووهاداأ نووة الّد  برمؤشوورعلى امووتالك عيّ  تويع%(.I.6( أفووراد وبنسووبة مئوي ووة )Iبمقوودار )

توائج نلوى كتوالي وصووالو الوب ،راسوةداة الّد  أدراك الفقوراأ كة وموؤهالتهم علوى اسوتعياب وجامعي و

 .دقيقة يمرن تعميمها

ووص العلموويا  - راسووة هووم موون المحاسووبين بمقوودار : نالحووظ أن  أرثوور ترووراالت خصا ر ألفووراد عيّ نووة الّد 

ُصوهم كدارة أعموال روانوا األقول  تروراراو 8I.6( فرداو وبنسوبة مئويوة )77) ون تخصا %(، بينموا م 

سوتبانة وزعوأ علوى اإل تيجة منطقيوة روونالن   هه و %(.2.2( فردان وبنسبة مئوي ة )2بمقدار )

 ة .ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  أ الّص  ررالش  لة ائرة المالي  ن الد  يموظف

راسوة لل و ين تتوراوح خبورتهم بوين العملية سنواأ الخبرة - : تبوي ن أن  أرثور ترورار ألفوراد عيّ نوة الّد 

I-  (، بينمووا الوو ين تزيوود 73.3وبنسووبة مئوي ووة ) ،( فوورداو 66بمقوودار ) سوونواأ 10اقوول موون%

وهوو ا %(. 3.3وبنسوبة مئوي ووة ) ،( أفووراد3اراو بمقودار )سونة رووانوا األقول  تروور 1Iخبورتهم عوون 

و ممووا يعووود نووة خبوورة علمي ووفووراد العيّ  أمؤشوور علووى امووتالك  ة بحرووم لووى نتووائج واقعي ووكة جيوودة نسووبيا

   .خبرتهم بمجال المحاسبة

راسوة ال يحملوون شوهاداأ مهني وة بمقوداالش هاداأ المهني ة - ( 8Iر ): تبي ن أن  اغلب أفراد عيّ نة الّد 

راسووة يحملووون شووهادة I.6%(، بينمووا )94.4فوورداو, وبنسووبة مئويووة ) %( موون أفووراد عيّ نووة الّد 

(JCPA( وعووددهم ,)Iأفووراد ) .  محوول البحووثع طوواة للقوهوو ا يوودفع الباحووث علووى تقووديم توصووي 

ورفواءة مووظفين الش وموون فوع للعمول علوى مهنوة متخصصوة للر   وومة الناعي  رراأ الّص  ة سواهمة العام 

 ة.ردني  األ

ى الوظيفيا  - راسوة للمحاسوبين بمقودار )المسم  ( فورداو II: نالحظ أن  أرثور ترورار ألفوراد عيّ نوة الّد 

( أفوراد، 4%(، بينما المدراء المالياون، فقود روانوا األقول  تروراراو بمقودار )61.1وبنسبة مئوي ة )

ة يرتروز علوى ائرة المالي والود  هيرل التنظيمي في أن المؤشر على  وه ا %(.4.4وبنسبة مئوي ة )
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ن ومن ثم رئيس قسم المحاسوبة ومون ثوم م المدققين الداخليّ  ثومن  ارثر تررارو ألالمحاسبين وهم ا

 .مدير المالي ال

راسة: 4-3  وصف متغي ِّرات الد ِّ

راسة" و لمتغّي راأ الّد  حيث تم  احتساب المتوسطاأ الحسابي ة ، يتناول ه ا الجزء وصفا

 " أ المعياري ة، وبإجراء ه ه الخطواأ جاءأ الن تائج على الن حو الت الي:واالنحرافا

الً:  اإليراد من العقود مع العمالء(: (IFRS15) معيار)وصف أبعاد المتغيّ ر المستقّل   أوَّ

راسة بوصف أبعاد المتغيّ ر المستقّل  )معيار " اإليراد من (IFRS15)يتعل م ه ا الجزء من الّد 

ي ة النّ سبي ة للفقراأ ،مع العمالء( بغرض الحرم على درجة الموافقةالعقود  ومن ث م   ،وتحديد األهّم 

ي ة النّ سبي ة لرّل  بُعد، والموض حة نتائجه في الجدول )  " (.9األهّم 

 

يَّة الن ِّسبيَّة 9جدول ) طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة واألهم ِّ  (IFRS15)( المتوس ِّ

IFRS15 

معيار اإليراد من العقود مع 

 العمالء

ط  المتوّس 

 الحسابيا 

االنحراف 

 المعياريا 

النّ سبة 

 المئوي ة

ي ة  األهّم 

 النّ سبي ة
تبة  الرا

 1 مرتفعة 80.6% 0.6571 4.030 اإلعتراف

 3 مرتفعة 78.5% 0.7653 3.925 القياس

 2 مرتفعة 79.3% 0.6954 3.965 اإلفصاح

 مرتفعة %79.4 0.6412 3.974 العام  المقياس 

 

ووطاأ الحسووابي ة للمتغيّ وور المسووتقّل  معيووار 9يت ضووح موون الجوودول )" اإليووراد  (IFRS15)( أن قوويم المتوّس 

حيوووث حصووول بعووود  ،(4.03 –3.92 اأ درجووواأ مرتفعوووة تراوحوووأ موووا بوووين ) ،مووون العقوووود موووع العموووالء

ي وة النّ سوبي ة، وبعود )القيواس( علوى أقلّ هوا وبدرجوة مرتفعوة ( على أعالها، وبدرجوة مرتفعوة مون األهّم  اإلعتراف)

ي ووة النّ سووبي ة وور العوواما  لمعيووار  ،موون األهّم  ( 3.97اإليووراد موون العقووود مووع العمووالء ) (IFRS15)وبلوو  المؤّش 

ي ووة النّ سووبي ة التّ جاهوواأ أفووراد عيّ نووة ،%(79.4وبنسووبة مئوي ووة ) الّد راسووة نحووو  وبهوو ا يت ضووح أن مسووتوأ األهّم 

 ،اإليووراد موون العقووود موع العمووالء فووي القطوواع المبحووث جوواءأ ضوومن المسووتوأ المرتفووع (IFRS15)معيوار 

 " اإليراد من العقود مع العمالء. (IFRS15)وفيما يلي تفصيل ألبعاد معيار 
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ل:   .  اإلعترافالبعد األوَّ

ووط الحسووابي  واالنحووراف المعيووا10يبوويّ ن الجوودول )" ي ووة النّ سووبي ة إلجابوواأ ( المتوّس  ري  واألهّم 

 " ( فقراأ.7( وال ي تم  قياسه اعتماداو على )اإلعترافالمبحوثين نحو فقراأ )

يَّة الن ِّسبيَّة لفقرات 10جدول ) طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة واألهم ِّ   اإلعتراف( المتوس ِّ

A الفقرات 
ط  المتوس ِّ
 الحسابي  

االنحراف  
 اري  المعي

يَّة  األهم ِّ
 الن ِّسبيَّة

 ال رتبة

1 
تقوم الش ررة بتحديد الحقوق وااللتزاماأ لرّل  طرف 

لع والخدماأ المقد مة.  فيما يتعل م بالّس 
 4 مرتفعة 0.8670 4.033

2 
يتحق م اإليراد من العقود مع العمالء عندما يرون 
 .هنالك قناعة بإمراني ة تحصيل قيمة العقد مع العميل

 1 مرتفعة 0.7777 4.156

3 
يقوم أطراف العقد بااللتزام بتنفي  شروط العقد 
 المت فم عليها، سواء شفهي ة رانأ أم مرتوبة.

 3 مرتفعة 0.8715 4.067

4 
تقوم الش ررة بتحديد العائد المستحّم  لها مقابل تقديم 
لع والخدماأ للعميل مع األخ  بعين االعتبار  الّس 

 داد.قدرته على الس  
 2 مرتفعة 0.8747 4.100

5 
قة بسداد ة بتحديد راف ة الّشروط المتعلّ تقوم الش رر

قيمة البضائع والخدماأ المقد مة من الش ررة 
 للعميل.

 5 مرتفعة 0.8343 4.022

6 
ا  العقد في جوهره يُصن ف ب ن ه عقد تجاريف و لك مم 

 قدي ة للعقد.له ت ثير على توقيأ ومقدار الت دفقاأ الن  
 6 مرتفعة 0.9641 3.944

7 
تقوم الش ررة في بداية العقد بتقييم البضائع 

والخدماأ التي يراد تقديمها للعميل تبعا للعقد والتي 
 تُعدا جزءاو من الوفاء بمتطل باأ العقد.

3.889 
0.9415 

 
 7 مرتفعة

  مرتفعة 0.6571 4.030 المقياس العام

" 

ووط العوواّم  لفقووراأ )( كلوو10يشووير الجوودول ) ي ووة النّ سووبي ة للمتوّس  ( قوود جوواءأ ضوومن اإلعتوورافى أن  األهّم 

ووط العوواما ) ،المسووتوأ المرتفووع وقوود جوواءأ الفقوورة  ،(0.6I7( وبووانحراف معيووارّي  )4.03ك  بلوو  المتوّس 

عقود موع العميول" "يتحق م اإليراد من العقود مع العمالء عندما يرون هنالك قناعة بإمراني ة تحصيل قيموة ال

ووط حسووابّي  مقووداره ) ي ووة النّ سووبي ة المرتفعووة4.1I6بالمرتبووة األولووى بمتوّس  وبووانحراف معيووارّي   ،( وباألهّم 

(، وموون ناحيووة أخوورأ حصوولأ الفقوورة "تقوووم الش ووررة فووي بدايووة العقوود بتقيوويم البضووائع 0.7777مقووداره )

و للعقد والت ي تعد جزءاو من الوفواء بمتطل بواأ العقود" علوى المرتبوة والخدماأ التي يراد تقديمها للعميل تبعا

ط حسابّي  ) ي ة نسبي ة مرتفعة وبانحراف معيارّي  مقداره )3.889األخيرة وبمتوّس   " (.0.941I( وب هّم 
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 البعد الثَّاني: القياس. 

ي ووة النّ سوو11يبوويّ ن الجوودول )" ووط الحسووابي  واالنحووراف المعيوواري  واألهّم  بي ة إلجابوواأ ( المتوّس 

 " ( فقراأ.7المبحوثين نحو فقراأ )القياس( وال ي تم  قياسه اعتماداو على )

يَّة الن ِّسبيَّة لفقرات القياس 11جدول ) طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة واألهم ِّ  ( المتوس ِّ

B الفقرات 
ط  المتوس ِّ

 الحسابي  

االنحراف  

 المعياري  

يَّة  األهم ِّ

 ةالن ِّسبيَّ 
تبة  الر 

1 

عند القيام بت جيل الد فع يتما تصنيف اإليراداأ من بيع 

يادة  البضائع كلى سعر البيع الن قدّي  وتتما معالجة الّز 

 ب ن ها كيراداأ فوائد.

 2 مرتفعة 0.8804 3.989

2 
تعترف الش ررة باإليراد من بيع البضائع عند نقل 

 لعميل.الس يطرة على البضائع من الش ررة ل
 7 مرتفعة 0.9853 3.800

3 

تقوم الش ررة بتوزيع كجمالّي  سعر المعاملة ك ا ران 

العقد يحتوي كجمالي  اإليراداأ بناءو على سعر البيع 

 المنفصل لرّل  بند من بنود اإليراداأ.

 4 مرتفعة 0.9338 3.933

4 
تقوم الش ررة بقياس العوض غير الن قدي بالقيمة 

 العادلة.
 1 مرتفعة 0.9715 4.000

5 
على الش ررة عند تحديد قيمة العقد أن ت خ  بعين 

 االعتبار شروط العقد والممارساأ التّ جاري ة.
 5 مرتفعة 0.9557 3.911

6 
عند وجود خصم كجمالي فإنه يتم توزيعه على بنود 

 العقد بناءو على أسعار البيع وبصورة متناسبة.
 6 مرتفعة 0.9247 3.900

7 
الش ررة بقياس العوض الن قدّي  المتغيّ ر بالقيمة  تقوم

 المتوق عة.
 3 مرتفعة 0.9405 3.944

  مرتفعة 0.7653 3.925 المقياس العام
 

ط العاّم  لفقراأ )القياس( قد جواءأ ضومن 11يشير الجدول )" ي ة النّ سبي ة للمتوّس  ( كلى أن  األهّم 

ووط ال ،المسوتوأ المرتفووع وقوود جوواءأ  ،(0.76I3( وبووانحراف معيووارّي  )3.92Iعوواما )ك  بلوو  المتوّس 

وط حسوابّي   الفقرة "تقوم الش ررة بقياس العووض غيور الن قودّي  بالقيموة العادلوة" بالمرتبوة األولوى بمتوّس 

ي ووة نسووبي ة مرتفعووة4مقووداره ) (، وموون ناحيووة أخوورأ 0.971Iوبووانحراف معيووارّي  مقووداره ) ،( وب هّم 

ف الش ووررة بوواإليراد موون بيووع البضووائع عنوود نقوول الس وويطرة علووى البضووائع موون حصوولأ الفقوورة "تعتوور

وط حسوابّي  ) ي وة نسوبي ة مرتفعوة وبوانحراف 3.8الش ررة للعميل" على المرتبة األخيورة وبمتوّس  ( وب هّم 

 " (.0.98I3معيارّي  مقداره )
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 البعد الثَّالث: اإلفصاح. 

ووط الحسووابي  12يبووين الجوودول )" ي ووة النّ سووبي ة إلجابوواأ  ( المتوّس  واالنحووراف المعيوواري  واألهّم 

 " ( فقراأ.7المبحوثين نحو فقراأ )اإلفصاح( وال ي تم  قياسه اعتماداو على )

يَّة الن ِّسبيَّة لفقرات اإلفصاح 12جدول ) طات الحسابيَّة واالنحرافات المعياريَّة واألهم ِّ  ( المتوس ِّ

C الفقرات 
ط  المتوس ِّ

 الحسابي  

االنحراف  

 المعياري  

يَّة  األهم ِّ

 الن ِّسبيَّة
تبة  الر 

1 

تقوم الش ررة باإلفصاح عن اإلرشاداأ واألحرام 

ة التي تمارسها عند تطبيم المعيار على العقود  الهام 

 مع العمالء.

 3 مرتفعة 0.9295 3.967

2 

تت بع الش ررة مبدأ الشامولي ة في متطل باأ اإلفصاح 

ي ة المرتبطة بالعقود بين الش ررة عن المعلوم اأ الرّم 

 والعميل.

 7 مرتفعة 0.9220 3.878

3 

تت بع الش ررة مبدأ الشامولي ة في متطل باأ اإلفصاح 

عن المعلوماأ الن وعي ة المرتبطة بالعقود بين 

 الش ررة والعميل.

 6 مرتفعة 0.9198 3.911

4 

الجوهري ة تقوم الش ررة باإلفصاح عن األحرام 

مة لالعتراف باإليراد، وأي ة تغياراأ تطرأ  المستخد 

 عليها.

 2 مرتفعة 0.9116 4.022

5 

تقوم الش ررة باإلفصاح بشرل مستقّل  عن اإليراد 

الن اشا من العقود مع العمالء وتفصله عن مصادر 

 كيراداتها األخرأ.

 4 مرتفعة 0.9174 3.967

6 

األرصدة االفتتاحي ة تقوم الش ررة باإلفصاح عن 

ة بالمبال  المستحق ة التحصيل  والختامي ة الخاص 

 وأصول العقد والتزاماته.

 1 مرتفعة 0.8914 4.056

7 
تقوم الش ررة باإلفصاح عن الطارق المت بعة إلثباأ 

 اإليراد وريفي ة تطبيقها.
 5 مرتفعة 0.9470 3.956

  مرتفعة 0.6954 3.965 المقياس العام
" 

ووط العوواّم  لفقووراأ )اإلفصوواح( قوود جوواءأ 12يشووير الجوودول ) ي ووة النّ سووبي ة للمتوّس  ( كلووى أن  األهّم 

ووط العوواما ) ،ضوومن المسووتوأ المرتفووع وقوود  ،(0.69I4( وبووانحراف معيوواري )3.96Iك  بلوو  المتوّس 

ة بالمبوال  المسوتحق ة جاءأ الفقرة "تقوم الش ررة باإلفصاح عن األرصدة االفتتاحي ة والختامي ة الخاص  

ووط حسووابّي  مقووداره ) ي ووة 4.0I6الت حصوويل وأصووول العقوود والتزاماتووه" بالمرتبووة األولووى بمتوّس  ( وب هّم 

(، وموون ناحيووة أخوورأ حصوولأ الفقوورة "تت بووع 0.8914وبووانحراف معيووارّي  مقووداره ) ،نسوبي ة مرتفعووة

ي وة المرتبطوة بوالعقود بوين الش وررة الش ررة مبدأ الشامولي ة في متطل باأ اإلفصاح عون ال معلومواأ الرّم 

ووط حسووابّي  ) ي ووة نسووبي ة مرتفعووة وبووانحراف 3.878والعميوول" علووى المرتبووة األخيوورة وبمتوّس  ( وب هّم 

 " (.0.922معيارّي  مقداره )
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بحيَّة(.وصف أبعاد المتغي ِّر التَّابع )ثانيا:   ر ِّ

راف المعيووارّي  وأعلووى قيمووة وأدنووى قيمووة لوصووف لقوود تووم  اسووتخراج الوسووط الحسووابّي  واالنحوو"

راسة الممتدة من )  " ( ورانأ الن تائج رما يلي:2019-2018المتغيّ ر الت ابع خالل فترة الّد 

 اإلحصاء الوصفي  للعائد على األصول: -

ناعيَّ ( في الشَّركات 2019-2018( اإلحصاء الوصفي  للعائد على األصول للفترة )13الجدول ) ة المساهمة الص ِّ

ة األردنيَّة   العامَّ

 أعلى قيمة أدنى قيمة السَّنوات
ط  المتوس ِّ

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  

حجم 

 العي ِّنة

2018 0.230- 0.125 0.01681- 0.092404 45 

2019 0.360- 0.141 0.02011- 0.114220 45 

 90 0.103314 -0.01846 0.141 -0.360 الكلي

ووووط الحسوووو ( 2019-2018ابيا لمعوووودل العائوووود علووووى األصووووول خووووالل الفتوووورة )بلوووو  المتوّس 

( تعووود للش ووررة -0.360( وأدنووى قيمووة رانووأ )0.103314( وبووانحراف معيووارّي  )-0.01846)

ناعاأ الخشبي ة جوايرو في عام ) ( تعوود لشوررة 0.141وأعلى قيمة رانوأ ) ،(2019األردني ة للّص 

يوأ الن باتي ة األردني ة ف  (.  2019ي عام )الزا

 اإلحصاء الوصفي  للعائد على حقوق الملكيَّة: -

ناعيَّة ( في الشَّركات 2019-2018( اإلحصاء الوصفي  للعائد على حقوق الملكيَّة للفترة )14الجدول ) الص ِّ

ة األردنيَّة   المساهمة العامَّ

 أعلى قيمة أدنى قيمة السَّنوات
ط  المتوس ِّ

 الحسابي  

االنحراف 

 المعياري  

حجم 

 العي ِّنة

2018 0.565- 0.572 0.00261- 0.191844 45 

2019 0.735- 0.858 0.02167- 0.245856 45 

 90 0.219477 -0.01214 0.858 -0.735 الكلي

ووط الحسووابيا لمعوودل العائوود علووى حقوووق الملري ووة خووالل الفتوورة ) ( 2019-2018بلوو  المتوّس 

( تعووود األردني وووة -0.73Iوأدنووى قيمووة رانووأ ) (0.21947( وبووانحراف معيووارّي  )-0.01214)

وووناعاأ الخشوووبي ة جوايروووو فوووي عوووام ) ( تعوووود لمصوووانع 0.8I8وأعلوووى قيموووة رانوووأ ) ،(2019للّص 

 (.  2019االسمنأ األردني ة في عام )
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بح إلى المبيعات: -  اإلحصاء الوصفي  لنسبة صافي الر ِّ

 

بح 15الجدول ) ( في الشَّركات 2019-2018إلى المبيعات للفترة )( اإلحصاء الوصفي  لنسبة صافي الر ِّ

ة األردنيَّة ناعيَّة المساهمة العامَّ   الص ِّ

 أعلى قيمة أدنى قيمة الس نواأ
ط  المتوّس 

 الحسابيا 

االنحراف 

 المعياريا 

حجم 

 العيّ نة

2018 0.658- 0.645 0.05540- 0.254577 45 

2019 0.695- 0.453 0.04585- 0.258278 45 

 90 0.255035 -0.05063 0.645 -0.695 يالكل

 

بح كلووى المبيعوواأ خووالل الفتوورة ) ووط الحسووابيا لنسووبة صووافي الووّر  ( 2019-2018بلوو  المتوّس 

(0.0I063(  وبووانحراف معيووارّي )0.2II03I( وأدنووى قيمووة رانووأ )0.69I- تعووود لألردني ووة )

د لمصوانع االجووا  األردني وة ( تعوو0.64Iوأعلى قيمة رانأ ) ،(2019لصناعة األنابيب في عام )

 (.  2018في عام )
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 :اختبار فرضيات الدراسة 4-4

راسوة سويتما تحليول الفرضوي اأ )"  Simple( باسوتخدام )Analysesفي ه ا الجزء مون الّد 

Linear Regression( من خالل برنامج )Spss راسوة واختبوار ( و لك ل جابوة عون أسوئلة الّد 

 " (.3قواعد القرار، والموض حة في الش رل ) فرضي اتها باالعتماد على

   �يا  ال  ا ة 

ال  �ية 

ال   ية 

(1) 

Simple Linear Regression 

 
 ( HO    اال  ما   ل    ا   ال  ا  ل            ال  �ية ال   ية )

)α( ال اللة       

( كسد أعلن لمستوو 0.05ف  اعتما  )

الد لة المعنوية وعل ه ي ا كان وستوو 

( فأت   ل  لك علن وجو  0.05الد لة )

أثر  و   لة يحصا  ة، أوا ي ا بل  

( ف نه   0.05وستوو الد لة أك ر ون )

 .يوجد أثر  و   لة يحصا  ة

 ال يمة الم   بة

ف  ا عتما  علن الق مة المسسوبة 

كقاعدة ثان ة لرف  أو ت ول 

الفرض اا, بس ث ي ا كانت الق مة 

المسسوبة اك ر ون ت مترا الادول ة  ل 

( HO لك علن  ف  الفرض ة العدو ة )

وي ا كانت الق مة المسسوبة ات  ون 

ت مترا الادول ة فق   الفرض ة العدو ة 

(HO). 

ال  �ية 

ال   ية 

(2) 

ال  �ية 

ال   ية 

(3) 

ال  �ية 

ال   ية 

(4) 

ال  �ية 

ال   ية 

(6) 

ال  �ية 

ال   ية 

(7) 

ال  �ية 

ال   ية 

(8) 

ال  �ية 

ال   ية 

(9) 

ال  �ية 

ال   ية 

(5) 

 ال  �ية ال  ي ية

 

راسة واختباراتها وقواعد القرار3الشَّكل رقم )  ( فرضيَّات الد ِّ
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 (:1نتائج اختبار الفرضيَّة الفرعيَّة ) 4-4-1

 :Ho.1 15رقووم ء اإليووراد موون العقووود مووع العمووال معيووارال يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة لتطبيووم 

ناعي ة المسواهمة العاموةاإلعتراف) و  األردني وة ( على ربحي ة الش رراأ الّص  )بالعائد علوى مقاسوا

 " األصول(.

( وهوو موا Simple Linear Regressionتم  اختبار هو ه الفرضوي ة باسوتخدام اختبوار )"

راسوة، ورانوأ نتائجوه ل فوي مشورلة الّد  وحة فوي الجودول  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال األو  رموا هوي موض 

(16) ". 

 على العائد على األصول اإلعتراف( نتائج اختبار أثر 16جدول )

المتغي ِّر 
 الَّتابع

 المتغي ِّر

 ِّ  معامالت االنحراف المعياري 

Unstandardized 
Coefficients 

 المعامالت المعياريَّة

Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )
 المحسوبة

T. Sig 

 الثَّابت Bمل معا
الخطأ 
 المعياري  

 βمعامل بيتا 

العائد على 
 األصول

 Constant)) 0.176- 0.066  2.653 0.009الثَّابت 

 *2.40I 0.018 0.248 0.016 0.039 اإلعتراف

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل التَّحديد  Rمعامل االرتباط  

0.248 0.062 5.785 0.018* 

 (α≤0.05ستوى )معنوي عند م*   

 DF= 89 (1.987الجدوليَّة= ) Tقيمة 

رمتغيّ ور  اإلعتراف( نتائج االختبار اإلحصائّي  لنمو ج ه ه الفرضي ة والمتمثّ ول بو16يوضح الجدول )

 مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل العائد على األصول.

وواR(=24.8ويالحووظ موون الجوودول أعوواله أن  معاموول االرتبوواط  يشووير كلووى وجووود  %(؛ مم 

وووالعائوود علووى األصووول فووي الش وورراأ  اإلعتوورافعالقووة ضووعيفة بووين  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  ة ة العام 

%( 6.2قد فس ر موا نسوبته ) اإلعتراف( كلى أن  R2=0.062. وتشير قيمة معامل الت حديد )ةردني  األ

 من الت باين الحاصل في العائد على األصول.

ظ وجود أثر    داللة كحصائي ة لالعتوراف فوي المتغيّ ور الت وابع العائود علوى األصوول,  ووياُلح 

و مون خوالل قيموة )0.0I(، وهي اقلا من )0.018( والبالغة )T. Sigمن خالل قيمة ) ( T(، وأيضا

و معنوي وة 1.987( وهي أربر من قيمتها الجدولي ة )2.40Iالمحسوبة وقيمتها ) ( وهو موا يمثول أيضوا

ي ووة واحوودة، وبنوواء علووى مووا سووبم ال نسووتطيع قبووول الفرضووي ة العدمي ووة هوو ا األنمووو ج  عنوود درجووة حّر 

(HO( ونقبوول الفرضووي ة البديلووة ،)Ha القائلووة: يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة عنوود مسووتوأ الد اللووة )

α≤0.05) ) ( علووى ربحي وووة اإلعتووراف) 15رقووم اإليووراد موون العقووود موووع العمووالء  معيووارلتطبيووم

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  راأ الش ر  .)بالعائد على األصول( مقاسا
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 (:2نتائج اختبار الفرضيَّة الفرعيَّة ) 4-4-2

:Ho.2  15رقووم اإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووارال يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة لتطبيووم 

وة المساهم  ناعي  الّص  ( على ربحي ة الش رراأ اإلعتراف) و ة ردني وة األة العام  )بالعائد علوى مقاسوا

 ."حقوق الملري ة( 

( وهوو موا Simple Linear Regressionتم اختبار هو ه الفرضوي ة باسوتخدام اختبوار )"

وحة فوي الجودول  راسوة، ورانوأ نتائجوه رموا هوي موض  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الث اني فوي مشورلة الّد 

(17) ". 

 على العائد على حقوق الملكيَّة اإلعترافختبار أثر ( نتائج ا17جدول )

 المتغيّ ر المتغيّ ر ال تابع

 معامالأ االنحراف المعيارّي  
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )
 المحسوبة

T. Sig 

 الثابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياري

 βمعامل بيتا 

العائد على حقوق 
 الملري ة

 Constant)) 0.318- 0.142  2.249- 0.027الث ابأ 

 *0.031 2.191 0.227 0.035 0.076 اإلعتراف

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل الت حديد  Rمعامل االرتباط  

0.227 0.052 4.802 0.031* 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987الجدوليَّة= ) Tقيمة 

ح الجدول )  اإلعتراف( نتائج االختبار اإلحصوائّي  لنموو ج هو ه الفرضوي ة والمتمثّ ول بو17يوّض 

 رمتغيّ ر مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد، يمثّ ل العائد على حقوق الملري ة.

ووظ موون الجوودول أعوواله أن  معاموول االرتبوواط  ووا يشووير كلووى وجووود R(=22.7ويالح  %(؛ مم 

ووالعائد على حقووق الملري وة فوي الش ورراأ  اإلعترافن عالقة ضعيفة بي وة المسواهم  ناعي  الّص  ة ة العام 

%( I.2قد فس ر موا نسوبته ) اإلعتراف( كلى أن  0.0I2=R2. وتشير قيمة معامل الت حديد )ةردني  األ

 من الت باين الحاصل في العائد على حقوق الملري ة.

ووظ وجووود أثوور    ة لالعتووراف فووي المتغيّ وور الت ووابع العائوود علووى حقوووق داللووة كحصووائي   وويالح 

و مون خوالل 0.0I( وهوي أقولا مون )0.031( والبالغوة )T. Sigمون خوالل قيموة ) ،الملري وة ( وأيضوا

( وهووو مووا يمثّ وول 1.987( وهووي أربوور موون قيمتهووا الجدولي ووة )2.191( المحسوووبة وقيمتهووا )Tقيمووة )

و معنوي ة ه ا األنمو ج عند در ي ة واحدة، وبناءو على ما سبم، ال نستطيع قبوول الفرضوي ة أيضا جة حّر 

( القائلووة: يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة عنوود مسووتوأ Ha(، ونقبوول الفرضووي ة البديلووة )HOالعدمي ووة )

( علوى ربحي وة اإلعتوراف) 15رقوم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارلتطبيم (α≤0.05) الد اللة 

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  الش رراأ   .)بالعائد على حقوق الملري ة(مقاسا
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 (:3نتائج اختبار الفرضيَّة الفرعيَّة ) 4-4-3

Ho.3 :15رقووم اإليووراد موون العقووود مووع العمووالء  معيووار ال يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة لتطبيووم 

و ة ردني وة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ( على ربحي ة الش رراأ اإلعتراف) )نسوبة صوافي مقاسا

بح كلى المبيعاأ(  .الّر 

( وهوو موا Simple Linear Regressionتم  اختبار ه ه الفرضي ة باسوتخدام اختبوار )"

وحة فوي الجودول  راسوة، ورانوأ نتائجوه رموا هوي موض  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الث الث في مشورلة الّد 

(18) ". 

بح إلى المبيعات اإلعترافتائج اختبار أثر ( ن18جدول )  على نسبة صافي الر ِّ

 المتغيّ ر المتغيّ ر ال تابع

 معامالأ االنحراف المعيارّي  
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )
 المحسوبة

T. Sig 

 الثابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياري

 βبيتا  معامل

بح  نسبة صافي الّر 
 كلى المبيعاأ

 0.461- 0.163  2.83- 0.00 (Constant)الث ابأ 

 *0.012 2.553 0.263 0.040 0.102 اإلعتراف

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  

0.263 0.069 6.520 0.012* 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987ة= )الجدوليَّ  Tقيمة 

ووح الجوودول )  اإلعتراف( نتوووائج االختبووار اإلحصوووائّي  لنمووو ج هوو ه الفرضوووي ة، والمتمثّ وول بووو18يوّض 

بح كلى المبيعاأ.  رمتغيّ ر مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل نسبة صافي الّر 

ا يشير كلوى وجوودR(=26.3ويالحظ من الجدول أعاله أن  معامل االرتباط  عالقوة  %( مم 

بح كلوى المبيعواأ فوي الش ورراأ  اإلعترافضعيفة بين  وونسبة صافي الّر  وة المسواهم  ناعي  الّص  ة ة العام 

%( 6.9قد فس ر موا نسوبته ) اإلعتراف( كلى أن  R2=0.069. وتشير قيمة معامل الت حديد )ةردني  األ

بح كلى المبيعاأ.  من الت باين الحاصل في نسبة صافي الّر 

ظ  بح كلوى  ووجود أثر   ويالح  داللة كحصائي ة لالعتراف في المتغيّ ر الت ابع لنسبة صافي الّر 

و مون خوالل 0.0I( وهوي أقولا مون )0.012( والبالغوة )T. Sigمن خالل قيمة ) ،المبيعاأ ( وأيضوا

( وهووو مووا يمثّ وول 1.987( وهووي أربوور موون قيمتهووا الجدولي ووة )II3.2( المحسوووبة وقيمتهووا )Tقيمووة )

ي ة واحدة، وبناءو على موا سوبم ال نسوتطيع قبوول الفرضوي ة أيض و معنوي ة ه ا األنمو ج عند درجة حّر  ا

( القائلووة: يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة عنوود مسووتوأ Ha(، ونقبوول الفرضووي ة البديلووة )HOالعدمي ووة )

( علوى ربحي وة عتورافاإل) 15رقوم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارلتطبيم  (α≤0.05)الد اللة 

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  الش رراأ  بح كلى المبيعاأ(مقاسا  .)بنسبة صافي الّر 
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 (:4نتائج اختبار الفرضيَّة الفرعيَّة ) 4-4-4

:Ho.4 "  15رقوم اإليوراد مون العقوود موع العموالء  تطبيوم معيوارلال يوجود أثور  و داللوة كحصوائي ة 

ووة )القيوواس( ع ووناعي ة المسوواهمة العام  و  األردني ووةلووى ربحي ووة الش وورراأ الّص  )بالعائد علووى مقاسووا

 ."األصول( 

( وهوو موا Simple Linear Regressionتم  اختبار هو ه الفرضوي ة باسوتخدام اختبوار )"

وحة فوي ا راسوة، ورانوأ نتائجوه رموا هوي موض  ابع في مشورلة الّد  لجودول يمثّ ل اإلجابة عن السؤال الر 

(19) ". 

 ( نتائج اختبار أثر القياس على العائد على األصول19جدول )

المتغيّ ر 
 ال تابع

 المتغيّ ر

 معامالأ االنحراف المعياري
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعيارية
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )
 المحسوبة

T. Sig 

 Bمعامل 

 الث ابأ
الخط  
 ريا المعيا

 βمعامل بيتا 

العائد على 
 األصول

 Constant)) 0.165- 0.055  2.981- 0.004الث ابأ 

 *0.008 2.697 0.276 0.014 0.037 القياس

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل الت حديد  Rمعامل االرتباط  

0.276 0.076 7.274 0.008* 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987= )الجدولية Tقيمة 

وح الجوودول ) ( نتوائج االختبووار اإلحصوائّي  لنمووو ج هو ه الفرضووي ة والمتمثّ ول بالقيوواس رمتغيّ وور 19يوّض 

 مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل العائد على األصول.

ظ من الجدول أعاله أن  معامل االرتباط  ا يشير كلوى وجوود عالقوة R(=27.6ويالح  %( مم 

 .  ةردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  لقياس والعائد على األصول في الش رراأ ضعيفة بين ا

%( مون 7.6( كلى أن  القياس قد فسور موا نسوبته )R2=0.076وتشير قيمة معامل الت حديد )

 الت باين الحاصل في العائد على األصول.

ظ وجود أثر    مون  ،الت وابع العائود علوى األصوولداللة كحصائي ة للقياس في المتغيّ ور  وويالح 

و موون خووالل قيمووة )0.0I( وهووي أقوولا موون )0.008( والبالغووة )T. Sigخووالل قيمووة ) ( T( وأيضووا

و معنوي وة 1.987( وهي أربر من قيمتها الجدولي ة )2.697المحسوبة وقيمتها ) ( وهو موا يمثّ ول أيضوا

ي ووة واحوودة، وبنوواءو علووى مووا سوو بم ال نسووتطيع قبووول الفرضووي ة العدمي ووة هوو ا األنمووو ج عنوود درجووة حّر 

(HO( ونقبوول الفرضووي ة البديلووة ،)Ha القائلووة: يوجوود أثوور  و داللووة كحصووائي ة عنوود مسووتوأ الد اللووة )

α≤0.05) ) القيواس( علوى ربحي وة الش ورراأ  15رقوم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارلتطبيم(

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص    .)بالعائد على األصول(مقاسا
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 (:5نتائج اختبار الفرضيَّة الفرعيَّة ) 4-4-5

 :Ho.5 " 15رقوم اإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارال يوجود أثور  و داللوة كحصوائي ة لتطبيوم 

وو)القيوواس( علووى ربحي ووة الش وورراأ  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  و ة ردني ووة األة العام  ى )بالعائد علوومقاسووا

 .حقوق الملري ة(

( وهوو موا Simple Linear Regressionتم  اختبار هو ه الفرضوي ة باسوتخدام اختبوار )"

وحة فوي الجودول  راسة، ورانأ نتائجه رما هوي موض  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الخامس في مشرلة الّد 

(20.) " " 

 كيَّة( نتائج اختبار أثر القياس على العائد على حقوق المل20جدول )

 المتغيّ ر المتغيّ ر الت ابع

 معامالأ االنحراف المعياريا 
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )

 المحسوبة
T. Sig 

 الث ابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياريا 

 βمعامل بيتا 

العائد على حقوق 
 الملري ة

 Constant)) 0.139- 0.121  1.148- 0.254الث ابأ 

 0.289 1.068 0.113 0.030 0.032 القياس

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  

0.113 0.013 1.140 0.289 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987الجدوليَّة= ) Tقيمة 

ح الجدول ) حصائّي  لنمو ج ه ه الفرضي ة والمتمثّ ل بالقياس رمتغيّ ر ( نتائج االختبار اإل20يوّض 

 مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل العائد على حقوق الملري ة.

ا يشير كلى وجود عالقة R(=11.3ويالحظ من الجدول أعاله أن  معامل االرتباط  %( مم 

 . ةردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ضعيفة بين القياس والعائد على حقوق الملري ة في الش رراأ 

%( من 1.3( كلى أن  القياس قد فس ر ما نسبته )R2=0.013وتشير قيمة معامل الت حديد )

 الت باين الحاصل في العائد على حقوق الملري ة.

داللة كحصائي ة للقياس في المتغّي ر الت ابع العائد على حقوق  وويالحظ عدم وجود أثر   

و من خالل 0.0I( وهي أربر من )0.289( والبالغة )T. Sigلملري ة, من خالل قيمة )ا ( وأيضا

( وهو ما يمثّ ل عدم 1.987( وهي أقل من قيمتها الجدولي ة )1.068( المحسوبة وقيمتها )Tقيمة )

ي ة واحدة، وبناءو على ما سبم ال نستطيع قبول الفر ضي ة البديلة معنوي ة ه ا األنمو ج عند درجة حّر 

(Ha( ونقبل الفرضي ة العدمي ة ،)HO القائلة: ال يوجد اثر  و داللة كحصائي ة عند مستوأ الد اللة )

α≤0.05)  ) القياس( على ربحي ة الش رراأ  15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارلتطبيم(

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص    .د على حقوق الملري ة()بالعائمقاسا
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 (:6نتائج اختبار الفرضية الفرعيَّة ) 4-4-6

:Ho.6 "  15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارال يوجد أثر  و داللة كحصائي ة لتطبيم 

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  )القياس( على ربحي ة الش رراأ  )بنسبة صافي مقاسا

بح كلى  " المبيعاأ(. الّر 

( وهو ما Simple Linear Regressionتم اختبار ه ه الفرضي ة باستخدام اختبار )"

راسة، ورانأ نتائجه رما هي موض حة في الجدول  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الس ادس في مشرلة الّد 

(21.) " 

بح إلى المبي21جدول )  عات( نتائج اختبار أثر القياس على نسبة صافي الر ِّ

 المتغيّ ر المتغيّ ر الت ابع

 معامالأ االنحراف المعيارّي  
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )

 المحسوبة
T. Sig 

 الثابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياريا 

 βمعامل بيتا 

بح كلى  نسبة صافي الّر 
 المبيعاأ

 Constant)) 0.382- 0.137  2.780- 0.007الثابأ 

 *0.016 2.456 0.253 0.034 0.084 القياس

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  

0.253 0.064 6.034 0.01* 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987الجدولي ة= ) Tقيمة 

ح الجدول ) حصائّي  لنمو ج ه ه الفرضي ة والمتمثّ ل بالقياس رمتغيّ ر ( نتائج االختبار اإل21يوّض 

بح كلى المبيعاأ.  مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل نسبة صافي الّر 

ا يشير كلى وجود عالقة R(=2I.3ويالحظ من الجدول أعاله أن  معامل االرتباط  %( مم 

بح كلى المبيعاأ في ا ة ة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  لش رراأ ضعيفة بين القياس ونسبة صافي الّر 

%( 6.4( كلى أن  القياس قد فس ر ما نسبته )R2=0.064. وتشير قيمة معامل الت حديد )ةردني  األ

بح كلى المبيعاأ.  من الت باين الحاصل في نسبة صافي الّر 

بح كلى داللة كحصائي ة للقياس في المتغي ر الت ابع لنسبة ص وويالحظ وجود أثر    افي الّر 

( وأيضاو من خالل 0.0I( وهي أقلا من )0.016( والبالغة )T. Sigالمبيعاأ, من خالل قيمة )

( وهو ما يمثّ ل 1.987( وهي أربر من قيمتها الجدولي ة )2.4I6( المحسوبة وقيمتها )Tقيمة )

ي ة واحدة، وبناءو على ما سبم و معنوي ة ه ا األنمو ج عند درجة حّر  ال نستطيع قبول الفرضي ة  أيضا

ة كحصائي ة عند مستوأ ( القائلة: يوجد أثر  و داللHa(، ونقبل الفرضي ة البديلة )HOالعدمي ة )

)القياس( على ربحي ة  15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارلتطبيم (  (α≤0.05الد اللة

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  الش رراأ  بح كلى المبيعاأ(مقاسا  .)بنسبة صافي الّر 
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 (:7نتائج اختبار الفرضيَّة الفرعيَّة ) 4-4-7

 :Ho.7 " 15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارال يوجد أثر  و داللة كحصائي ة لتطبيم 

)بالعائد على مقاساو ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  )اإلفصاح( على ربحي ة الش رراأ 

 " األصول(.

( وهو ما Simple Linear Regressionتم  اختبار ه ه الفرضي ة باستخدام اختبار )"

راسة ورانأ نتائجه رما هي موض حة في الجدول  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الس ابع في مشرلة الّد 

(22.) " 

 صول( نتائج اختبار أثر اإلفصاح على العائد على األ22جدول )

 المتغيّ ر المتغيّ ر الت ابع

 معامالأ االنحراف المعيارّي  
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )
 المحسوبة

T. Sig 

 الثابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياري

 βمعامل بيتا 

 العائد على األصول

الث ابأ 
Constant)) 

0.167- 0.062  2.710- 0.008 

 *0.016 2.447 0.252 0.015 0.038 اإلفصاح

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل الت حديد  Rمعامل االرتباط  

0.252 0.064 5.989 0.016* 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987الجدوليَّة= ) Tقيمة 

ح الجدول ) لنمو ج ه ه الفرضي ة والمتمثّ ل باإلفصاح رمتغيّر ( نتائج االختبار اإلحصائّي  22يوّض 

 مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل العائد على األصول.

ظ من الجدول أعاله أن معامل االرتباط  ا يشير كلى وجود عالقة R(=2I.2ويالح  %( مم 

ناعي ة المساهمة العا ةضعيفة بين اإلفصاح والعائد على األصول في الش رراأ الّص  . ردنيةاأل م 

%( من الت باين 6.4( كلى أن  اإلفصاح قد فس ر ما نسبته )R2=0.064وتشير قيمة معامل الت حديد )

 الحاصل في العائد على األصول.

داللة كحصائي ة ل فصاح في المتغيّ ر الت ابع العائد على األصول,  وويالحظ وجود أثر   

و من خالل قيمة )0.0I( وهي أقلا من )0.016( والبالغة )T. Sigمن خالل قيمة ) ( T( وأيضا

( وهو ما يمثّ ل أيضاو معنوي ة 1.987( وهي أربر من قيمتها الجدولي ة )2.447المحسوبة وقيمتها )

ي ة واحدة، وبناءو على ما سبم ال نستطيع قبول الفرضي ة العدمي ة  ه ا األنمو ج عند درجة حّر 

(HOونقبل الفرضي ة ال ،)( بديلةHa القائلة: يوجد أثر  و داللة كحصائي ة عند مستوأ )

( على اإلفصاح) 15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارالمعيار لتطبيم (  (α≤0.05الد اللة

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ربحي ة الش رراأ   .)بالعائد على األصول(مقاسا
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 (:8الفرضيَّة الفرعيَّة ) نتائج اختبار 4-4-8

Ho.8 ":  15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارال يوجد أثر  و داللة كحصائي ة لتطبيم 

)بالعائد على مقاساو ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ( على ربحي ة الش رراأ اإلفصاح)

 ".حقوق الملري ة(

( وهو ما Simple Linear Regressionخدام اختبار )تم  اختبار ه ه الفرضي ة باست"

راسة، ورانأ نتائجه رما هي موض حة في الجدول  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الث امن في مشرلة الّد 

(23) ". 

 ( نتائج اختبار أثر اإلفصاح على العائد على حقوق الملكيَّة23جدول )

 المتغيّ ر المتغيّ ر الت ابع

 اف المعياريمعامالأ االنحر
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )

 المحسوبة
T. Sig 

 الث ابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياريا 

 βمعامل بيتا 

العائد على حقوق 
 الملري ة

 Constant)) 0.334- 0.131  2.552- 0.012الثابأ 

 *0.014 2.496 0.257 0.033 0.081 اإلفصاح

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل الت حديد  Rمعامل االرتباط  

0.257 0.066 6.232 0.014* 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى )*
 DF= 89 (1.987الجدوليَّة= ) Tقيمة 

ح الجدول ) ح رمتغيّ ر ( نتائج االختبار اإلحصائّي  لنمو ج ه ه الفرضي ة والمتمثّ ل باإلفصا23يوّض 

 مستقّل  ومتغيّ ر تابع واحد يمثّ ل العائد على حقوق الملري ة.

ا يشير كلى وجود عالقة R(=2I.7ويالحظ من الجدول أعاله أن  معامل االرتباط  %( مم 

ة  ناعي ة المساهمة العام  . ردنيةاألضعيفة بين اإلفصاح والعائد على حقوق الملري ة في الش رراأ الّص 

%( من الت باين 6.6( كلى أن  اإلفصاح قد فس ر ما نسبته )R2=0.066قيمة معامل الت حديد )وتشير 

 الحاصل في العائد على حقوق الملري ة.

داللة كحصائي ة ل فصاح في المتغيّ ر الت ابع العائد على حقوق  وويالحظ وجود أثر   

و من خالل 0.0Iوهي أقلا من )( 0.014( والبالغة )T. Sigالملري ة, من خالل قيمة ) ( وأيضا

( وهو ما يمثّ ل 1.987( وهي أربر من قيمتها الجدولي ة )2.496( المحسوبة وقيمتها )Tقيمة )

ي ة واحدة، وبناءو على ما سبم ال نستطيع قبول الفرضي ة  و معنوي ة ه ا األنمو ج عند درجة حّر  أيضا

( القائلة: يوجد أثر  و داللة كحصائي ة عند مستوأ Ha) (، ونقبل الفرضي ة البديلةHOالعدمي ة )

( على ربحي ة اإلفصاح) 15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيار لتطبيم(  (α≤0.05الد اللة

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  الش رراأ   .)بالعائد على حقوق الملري ة(مقاسا
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 (:9ة الفرعيَّة )نتائج اختبار الفرضيَّ  4-4-9

:Ho.9 "  15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارال يوجد أثر  و داللة كحصائي ة لتطبيم 

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ( على ربحي ة الش رراأ اإلفصاح) )بنسبة صافي مقاسا

بح كلى المبيعاأ(   ."الّر 

( وهو ما Simple Linear Regressionاختبار )تم اختبار ه ه الفرضي ة باستخدام "

راسة ورانأ نتائجه رما هي موض حة في الجدول  يمثّ ل اإلجابة عن الساؤال الت اسع في مشرلة الّد 

(24) ": 

بح إلى المبيعات24جدول )  ( نتائج اختبار أثر اإلفصاح على نسبة صافي الر ِّ

 المتغيّ ر المتغيّ ر الت ابع

 ف المعيارّي  معامالأ االنحرا
Unstandardized 

Coefficients 

 المعامالأ المعياري ة
Standardized 
Coefficients 

( Tقيمة )

 المحسوبة
T. Sig 

 الث ابأ Bمعامل 
الخط  
 المعياريا 

 βمعامل بيتا 

بح  نسبة صافي الّر 
 كلى المبيعاأ

 0.342- 0.154  2.216- 0.029 ((Constantالث ابأ )

 0.059 1.916 0.200 0.038 0.073 اإلفصاح

 F. Sig المحسوبة Fقيمة  R2معامل التحديد  Rمعامل االرتباط  

0.200 0.040 3.672 0.059 

 (α≤0.05معنوي عند مستوى ) *
 DF= 89 (1.987الجدولي ة= ) Tقيمة 

 

ح الجدول ) باإلفصاح  ( نتائج االختبار اإلحصائّي  لنمو ج ه ه الفرضي ة، والمتمثّ ل24يوّض 

بح كلى المبيعاأ.  رمتغيّ ر مستقّل  ومتغّي ر تابع واحد يمثّ ل نسبة صافي الّر 

ا يشير كلى وجود عالقة R(=20ويالحظ من الجدول أعاله أن  معامل االرتباط  %( مم 

بح كلى المبيعاأ في الش رراأ  ة ة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ضعيفة بين اإلفصاح ونسبة صافي الّر 

%( من 4( كلى أن  اإلفصاح قد فس ر ما نسبته )R2=0.040. وتشير قيمة معامل الت حديد )ةردني  األ

بح كلى المبيعاأ.  الت باين الحاصل في نسبة صافي الّر 

بح  وويالحظ عدم وجود أثر    داللة كحصائي ة ل فصاح في المتغيّ ر الت ابع لنسبة صافي الّر 

( وأيضاو من 0.0I( وهي أربر من )0.0I9( والبالغة )T. Sigمة )كلى المبيعاأ, من خالل قي

( وهو ما 1.987( وهي أقلا من قيمتها الجدولي ة )1.916( المحسوبة وقيمتها )Tخالل قيمة )

ي ة واحدة، وبناءو على ما سبم ال نستطيع قبول  يمثّ ل عدم معنوي ة ه ا األنمو ج عند درجة حّر 

( القائلة: ال يوجد أثر  و داللة كحصائي ة عند HO، ونقبل الفرضي ة العدمي ة )(Haالفرضي ة البديلة )

( على اإلفصاح) 15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارلتطبيم  (α≤0.05) مستوأ الد اللة

و ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  ربحي ة الش رراأ  بح كلى امقاسا  .لمبيعاأ()بنسبة صافي الّر 
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 ملخَّص نتائج الفرضيَّات: 4-4-10

( والموض حة في 9في ه ا الجزء سيتما تلخيص نتائج الفرضي اأ الفرعي ة وعددها )"

راسة2Iالجدول ) ئيسّي  للّد  اإليراد  تطبيم معيارلأثر  هل يوجد "( للت مران من اإلجابة عن الساؤال الر 

ة ناعي  الّص  ، القياس، اإلفصاح( على ربحي ة الش رراأ ترافاإلع)15رقم من العقود مع العمالء 

 .ةردني  ة األة العام  المساهم  

 ( ملخَّص نتائج اختبار الفرضيَّات الفرعيَّة 25جدول )

 

" 

ظ من نتائج الجدول ) اإليراد مون  معيار أبعاداف، وهو احد ( أن  هنالك أثراو لالعتر2Iنالح 

. وتبوي ن أيضوا ةردني وة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  على ربحي ة الش رراأ  15رقم العقود مع العمالء 

علوى ربحي وة   15رقوم اإليوراد مون العقوود موع العموالء  معيوارأن  هنالك أثوراو للقيواس وهوو أحود أبعواد 

والش رراأ  وة المسواهم  ناعي  الّص  و ،ة ردني وة األة العام  بح  ،)بالعائد علوى األصوولمقاسوا ونسوبة صوافي الوّر 

اإليووراد موون العقووود مووع  معيوواركلووى المبيعوواأ(, ونالحووظ أن  هنالووك أثووراو ل فصوواح وهووو أحوود أبعوواد 

ووعلووى ربحي ووة  الش وورراأ 15رقووم العمووالء  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  و ،ة ردني ووة األة العام  علووى  )بالعائدمقاسووا

  " .والعائد على حقوق الملري ة( ،األصول

 المتغي ِّر التَّابع المتغي ِّر المستقل   الفرضية
T 

 المحسوبة

T 

 الجدوليَّة
Sig R R2 

نتيجة 

(HO) 

1 

 اإلعتراف

ROA 2.40I 1.987 0.018 0.248 0.062 رفض 

2 ROE 2.191 1.987 0.031 0.227 0.052 رفض 

3 
بح إلى  نسبة صافي الر ِّ

 المبيعات
 رفض 0.069 0.263 0.012 1.987 2.553

4 

 القياس

ROA 2.697 1.987 0.008 0.276 0.071 رفض 

5 ROE 1.068 1.987 0.289 0.113 0.013 قبول 

6 
بح إلى  نسبة صافي الر ِّ

 بيعاتالم
 رفض 0.064 0.253 0.016 1.987 2.456

7 

 اإلفصاح

ROA 2.447 1.987 0.016 0.252 0.064 رفض 

8 ROE 2.496 1.987 0.014 0.257 0.066 رفض 

9 
بح إلى  نسبة صافي الر ِّ

 المبيعات
 قبول 0.04 0.200 0.058 1.987 1.916
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 الفصل الخامس

 مناقشة النَّتائج والتَّوصيات

 

 :مناقشة النَّتائج 5-1

 ووط الحسووابي  للمتغيّ وور المسووتقّل  أشووارأ الن تووائج كلووى أن  ا االيراد موون العقووود مووع معيووارللمتوّس 

من وجهوة نظور افوراد ،جواء بدرجوة مرتفعوة)اإلعتراف، القياس، اإلفصاح( 1Iرقم  العمالء

ووا يشووير كلووى أن  الش وورراأ  العينوة الدراسووة وو، مم  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  مدررووة ة ردني ووة األة العام 

ي ووة تطبيووم  هوو ا المعيووار، ومووا لووه موون دور ربيوور فووي تحسووين اإلفصوواح المووالّي  وتزويوود ألهّم 

ي تهوووا  زموووة والمتعلّ قوووة بطبيعوووة اإليوووراداأ وتوقيتهوووا ورّم  مسوووتخدمي القووووائم بالمعلومووواأ الال 

والت ودفقاأ الن قدي وة التوي مون الممرون توظيفهوا فوي عملي وة اتّ خوا  القوراراأ وجو ب المزيود موون 

 المستثمرين.

 ووط  اإلعتوورافا أشووارأ الن تووائج كلووى أن  رموو جوواء بالمرتبووة األُولووى وبدرجووة مرتفعووة وبمتوّس 

وووناعي ة4.03حسوووابّي  ) وووا يووودل علوووى كدراك الش ووورراأ الّص    األردني وووة المسووواهمة العاموووة ( مم 

و  و أو وفقووا و أو شووفهيّا يّووا لشووروط العقوود والمتمثّ لووة بموافقووة أطووراف العقوود علووى شووروط العقوود خّط 

و في قطاع األعمال، وكمراني اأ تحديد حقوق أطوراف العقود، فيموا ل لممارساأ المقبولة عموما

يتعل ووم بالبضووائع المنقولووة موون طوورف كلووى  خوور فووي العقوود، وتحديوود أحرووام الت سوووية المتعلّ قووة 

وولعة، مووع  مها المنشوو ة للعميوول، والحصووول علووى العائوود نتيجووة عقوود بيووع الّس  وولعة التووي تقووّد  بالّس 

 اعاة قدرة العميل ورغبته على الس داد.مر

 (  وووط حسوووابّي ( وبدرجوووة مرتفعوووة، 3.97وجووواء بعوووده اإلفصووواح فوووي المرتبوووة الث انيوووة وبمتوّس 

ملتزموة باإلفصواح ة ردني  ة األة العام  ة المساهم  ناعي  الّص  وتُعزأ ه ه الن تيجة كلى أن  الش رراأ 

أن هووا ملتزمووة باإلفصوواح عوون المعلوموواأ الوصووفي ة  عوون اإليووراداأ والت وودفاقاأ الن قدي ووة، رمووا

ي ة المتعلّ قة بالعقود مع العمالء، واألصوول المعتورف بهوا مون ترواليف  أو الوفواء  العقوودوالرّم 

ة والت غياراأ في هو ه األحروام نتيجوة تطبيوم  بالعقود مع العمالء، أو بما يتعل م باألحرام المهم 

 (.1Iالمعيار )

 وط حسووابّي  )وجواء بعوده ا وا يشووير 3.93لقيوواس بالمرتبوة الث الثوة وبدرجووة مرتفعوة ومتوّس  (، مم 

ووكلووى التووزام الش وورراأ  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  بتخصوويص سووعر المعاملووة لرووّل  ،ة ردني ووة األة العام 

التووزام أداء علووى أسوواس أسووعار البيووع النّ سووبي ة المسووتقل ة لرووّل  سوولعة أو خدمووة ممي ووزة. ك ا رووان 
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عر البيووع غيوور معووروف، كلووى جانووب  لووك توودرك هوو ه الش وورراأ بوو ن   سووعر المعاملووة قوود سوو

ا من المقابل يتعل م رلي ا بجزء محد د من العقد.  ا أو مبلغوا متغيّ رو ن خصمو  يتضم 

 

 :Ho.1 َّ15رقرماإليراد من العقرود مرع العمرالء  ة لتطبيق معيارال يوجد أثر ذو داللة إحصائي  

رركات ة الشَّ لى ربحيَّ )اإلعتراف( ع رة المسراهمَّ ناعيَّ الص ِّ مقاسرا  )بالعائرد علرى  ةردنيَّرة األة العامَّ

 األصول(.

راسة كلى وجود أثر   اإليراد مون العقوود  معيارداللة كحصائي ة لتطبيم  ورما أشارأ نتائج الّد 

وربحي ة الش ورراأ ( على اإلعتراف) 15رقم مع العمالء  وة المسواهم  ناعي  الّص  و مقة ردني وة األة العام   اسوا

وور  )بالعائوود علووى األصووول( %( موون التّ غياوور فووي العائوود علووى 6.2مووا نسووبته ) اإلعتووراف، حيووث يفّس 

و للمعيار ) اإلعترافاألصول، وتعزأ ه ه النتيجة كلى أن   و أرثور تفصويالو للعقود 1Iوفقا ( يوفّ ر تعريفا

ووا يزيوود موون قوودرة وللمنووافع المسووتقبلي ة المتوق عووة، كلووى جانووب تحديوود  التزاموواأ األداء المطلوبووة، مم 

الش ررة على استثمار األموال بالطارق المثلى بمعنى  خر: قياس رفاءة كدارة الش ررة في توظيوف موا 

 تمتلره من أصول، وتعزيز درجة األمان والحّد  من الت العب في المعلوماأ المحاسبي ة.

 :Ho.2  َّ15رقرماإليراد من العقود مع العمرالء  ة لتطبيق معيارال يوجد أثر ذو داللة إحصائي  

رركات ة الشَّ )اإلعتراف( على ربحيَّ  رة المسراهمَّ ناعيَّ الص ِّ مقاسرا  )بالعائرد علرى  ةردنيَّرة األة العامَّ

 ة(.حقوق الملكيَّ 

راسة وجود أثر   اإليوراد مون العقوود موع  معيوارلتطبيوم داللة كحصوائي ة  ورما بي نأ نتائج الّد 

وووو( علووووى ربحي ووووة الش وووورراأ اإلعتووووراف) 15رقووووم الء العمووو ووووة المسوووواهم  ناعي  الّص  ة ردني ووووة األة العام 

و  ور  )بالعائد على حقووق الملري وة(مقاسا %( مون الت غييور فوي العائود I.2موا نسوبته ) اإلعتوراف، ك  يفّس 

( مون شو نها 1Iر )على حقوق الملري ة، وتعوزأ هو ه الن تيجوة كلوى أن  الخطووة األُولوى لتطبيوم المعيوا

وولع للعمووالء، وبالتووالي يووتما توزيعهووا علووى  تحديوود قوويم اإليووراداأ المتوق عووة موون تقووديم الخوودماأ والّس 

ولع التوي تحقّ وم مووردوداو  زموة للمسوتثمرين بالخودماأ أو الّس  ك؛ األمور الو ي يتويح المعلومواأ الال  الُموال 

زمووة حووو ن  المعلوموواأ الال  ل القطاعوواأ الواجووب االسووتثمار بهووا، وتت فووم هوو ه أربوور، وبالت ووالي يُعط وووف

أن  هنواك أثوراو لمتطل بواأ معيوار كعوداد  ( التوي أشوارأ كلوى2020الن تيجة مع نتيجة دراسوة )سوعادة، 

و فووي زيووادة كمراني ووة المقارنووة  الت قووارير الد ولي ووة فووي الت حسووين موون جووودة المعلوموواأ، ويسوواهم أيضووا

ز من اتّ خا  القراراأ االستثماري ة.والش فافي ة في المعل ا يعّز   وماأ المالي ة؛ مم 
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 :Ho.3  َّ15رقرماإليراد مرن العقرود مرع العمرالء  ة لتطبيق معيارال يوجد أثر ذو داللة إحصائي  

رركات ة الشَّر)اإلعتراف( على ربحيَّر رة المسراهمَّ ناعيَّ الص ِّ مقاسرا  )نسربة صرافي  ةردنيَّرة األة العامَّ

 لمبيعات(.بح إلى االر ِّ 

راسة كلى وجود أثر   اإليوراد مون العقوود  معيوارداللوة كحصوائي ة لتطبيوم  ورما أشارأ نتائج الّد 

وو( علووى ربحي ووة الش وورراأ اإلعتووراف) 15رقووم مووع العمووالء  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  ة ردني ووة األة العام 

و  بح كلووى المبيعوواأ(مقاسا وور  )بصووافي الووّر  %( موون الت غييوور فووي 6.9مووا نسووبته ) اإلعتووراف، رمووا يفّس 

بح  في تعزيوز الثّ قوة لودأ المسوتهلك، وزيوادة مسوتوأ  اإلعترافالمبيعاأ، نظراو لدور  كلىصافي الّر 

مها الش ورراأ  ا يجعله مقبالو على شراء المنتجاأ والخدماأ التوي تقوّد  المصداقي ة والموثوقي ة لديه، مم 

ز ربحي ة ال ناعي ة، وبالت الي تتعز   ش رراأ.الّص 

 :Ho.4 َّ15رقرماإليرراد مرن العقرود مرع العمرالء  ة لتطبيق معيرارال يوجد أثر ذو داللة إحصائي  

ررركات ة الشَّرر)القيرراس( علررى ربحيَّرر ررة المسرراهمَّ ناعيَّ الص ِّ مقاسررا  )بالعائررد علررى  ةردنيَّررة األة العامَّ

 األصول(.

اإليراد من العقود موع العموالء  معيارداللة كحصائي ة لتطبيم  ورما أوضحأ الن تائج وجود أثر  

وو)القيوواس( علووى ربحي ووة الش وورراأ  15رقووم  ووة المسوواهم  ناعي  الّص  و ة ردني ووة األة العام  )بالعائد علووى مقاسووا

ور القيوواس موا نسووبته ) األصوول( %( مون الت غييوراأ فووي العائود علووى األصوول، وتعووزأ 7.6، ك  يفّس 

وفقة بدق وة وضومن المتطل بواأ التوي يفرضوها ه ه الن تيجة كلوى أن  قودرة الش وررة علوى  تحديود سوعر الص 

و للقيواس الن قودّي  أم غيور الن قودّي ، والت عورف علوى مجواالأ الخصوم 1Iالمعيار ) ( سواءو أران ه ا وفقا

و على رفاية اإلدارة في استغالل أصول الش ررة.  ينعرس كيجابا

 :Ho.5 َّ15رقرماإليرراد مرن العقرود مرع العمرالء  يرارة لتطبيق معال يوجد أثر ذو داللة إحصائي  

ررركات ة الشَّرر)القيرراس( علررى ربحيَّرر ررة المسرراهمَّ ناعيَّ الص ِّ مقاسررا  )بالعائررد علررى  ةردنيَّررة األة العامَّ

 ة(.حقوق الملكيَّ 

راسة عدم وجود أثر   اإليراد من العقوود موع  معيارداللة كحصائي ة لتطبيم  ورما بي نأ نتائج الّد 

و)القياس( على ربحي ة الش رراأ  15رقم العمالء  وة المسواهم  ناعي  الّص  و ة ردني وة األة العام  )بالعائد مقاسوا

ور القيواس موا نسوبته ) على حقوق الملري ة( %( مون العائود علوى حقووق الملري وة، وهوي 1.3، رموا يفّس 

و لهو ا وفقة وفقوا وز علوى  نسبة ضئيلة، وتعزأ ه ه الن تيجة كلوى أن  عملي وة تحديود سوعر الص  المعيوار ترّر 

ولعة، والت رواليف المترتّ بوة عليهوا  شروط العقد والممارسواأ التّ جاري وة و لي وة الت نباوؤ بسوعر الخدموة والّس 

 دون االهتمام بالمبال  العائدة على أصحاب الملري ة.
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 :Ho.6"  15رقم  اإليراد من العقود مع العمالء معيارلتطبيق ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيَّة 

ة ناعيَّة المساهمة العامَّ مقاساً)بنسبة صافي  األردنيَّة )القياس( على ربحيَّة الشَّركات الص ِّ

بح إلى المبيعات(.  " الر ِّ

راسووة كلووى وجووود أثوور   اإليووراد موون  معيووارداللووة كحصووائي ة لتطبيووم  ورمووا أشووارأ نتووائج الّد 

وورراأ )القيوواس( علووى ربحي وة الش وو 15رقوم العقوود مووع العمووالء  ووة المسواهم  ناعي  الّص  ة ردني ووة األة العام 

و  ور القيواس موا نسوبته )مقاسا بح كلوى المبيعواأ( حيوث يفّس  بح كلوى 6.4)بصافي الوّر  %( مون صوافي الوّر 

ووور هووو ه الن تيجوووة بالت حديووود الووود قيم لسوووعر العملي وووة والووو ي مووون شووو نه الت نباوووؤ بالمنوووافع  المبيعوواأ، وتفّس 

وا يعطوي المسوتثمرين المستقبلي ة الن ات ولع، وزيوادة درجوة الت  راود، مم  جوة عون عملي وة بيوع الخودماأ والّس 

 معلوماأ دقيقة حول المجاالأ التي تعود بفائدة أربر نتيجة الستثمارهم بها.

 :Ho.7 15رقرم اإليرراد مرن العقرود مرع العمرالء  معيرارال يوجد أثر ذو داللة إحصائيَّة لتطبيرق 

ررة الشَّررركات )اإلفصرراح( علررى ربحيَّرر ررة المسرراهمَّ ناعيَّ الص ِّ مقاسرراً)بالعائد علررى  ةردنيَّررة األة العامَّ

 األصول(.

اإليوراد مون العقوود مووع  معيووارلتطبيوم داللوة كحصوائي ة  ورموا أوضوحأ الن توائج وجوود أثوور  

وووو)اإلفصوووواح( علووووى ربحي ووووة الش وووورراأ  15رقووووم العمووووالء  ووووة المسوووواهم  ناعي  الّص  ة ردني ووووة األة العام 

و مقا ر اإلفصاح ما قيمتوه ) )بالعائد على األصول(سا %( مون الت غييوراأ فوي العائود علوى 6.4، ك  يفّس 

األصوول، وتُفس ور هو ه الن تيجوة علوى أن  قيوام الش وررة باإلفصواح عون األرصودة االفتتاحي وة والختامي ووة 

درة الش ووررة ورفاءتهووا فووي والطاوورق التووي تت بعهووا إلثبوواأ اإليووراد و ليووة تطبيقهووا، موون شوو نه تعزيووز قوو

 استثمار أصولها.

 Ho.8" 15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيار: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائيَّة لتطبيق 

مقاساً)بالعائد على  ةردنيَّ ة األة العامَّ ة المساهمَّ ناعيَّ الص ِّ ( على ربحيَّة الشَّركات اإلفصاح)

 " حقوق الملكيَّة(.

راسة وجود أثر  رما بينأ نتائج ا اإليوراد مون العقوود موع  معيوارداللة كحصائي ة لتطبيم  ولّد 

وووو)اإلفصوووواح( علووووى ربحي ووووة الش وووورراأ  15رقووووم العمووووالء  ووووة المسوووواهم  ناعي  الّص  ة ردني ووووة األة العام 

و  ور اإلفصواح موا نسوبته ) )بالعائد على حقوق الملري وة(مقاسا %( مون الت بواين فوي العائود 6.6، رموا يفّس 

ووناعية األردني ووة فووي اإلفصوواح عوون  علووى حقوووق الملري ووة، وتعووزأ هوو ه النتيجووة لتوجووه الش وورراأ الّص 

ف علووى مرارووز الرلفووة األرثوور توو ثاراو بالمعيووار،  وولع المقد مووة فووي القوووائم المالي ووة للت عوورا الخوودماأ والّس 

ررة، وتت فوم هو ه الن تيجوة موع وصياغة سياساأ جديدة لتوزيع الت راليف علوى األنشوطة الت شوغيلي ة للش و

ووور للمعيوووار (Trabelsi,2018)دراسوووة  يف  (IFRS15) التوووي بي نوووأ أن  الت بنّ وووي المبّر  لوووه أثووور مووواّد 
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ر له ا المعيار لوه تو ثير ربيور علوى حقووق  و الت ب نّ ي المبّر  وملموس على حساباأ القوائم المالي ة، وأيضا

  .المساهمين

 :Ho.9 " 15رقم اإليراد من العقود مع العمالء  معيارذو داللة إحصائيَّة لتطبيق  ال يوجد أثر 

مقاساً)بنسبة صافي  ةردنيَّ ة األة العامَّ ة المساهمَّ ناعيَّ الص ِّ ( على ربحيَّة الشَّركات اإلفصاح)

بح إلى المبيعات(   ."الر ِّ

راسة كلى عدم وجود أثر   اإليوراد مون  ارمعيوداللة كحصائي ة لتطبيم  ورما أشارأ نتائج الّد 

و)اإلفصاح( علوى ربحي وة الش ورراأ  15رقم العقود مع العمالء  وة المسواهم  ناعي  الّص  ة ردني وة األة العام 

و  بح كلى المبيعاأ(مقاسا ر اإلفصاح ما نسبته ) )بصافي الّر  بح 4، ويفّس  %( من الت باين في صوافي الوّر 

ووناعي ة األردني ووة عوون المعلوموواأ كلووى المبيعوواأ، وتعووزأ هوو ه الن تيجووة كلووى أن  كفصوواح  الش وورراأ الّص 

ي ة والن وعي ة المتعلّ قة بالعقود والش رارة بينها وبين العميل، من ش نها تعزيز ثقوة العميول بالش وررة  الرّم 

ع العمالء على شراء منتجاأ الش وررة، بالت والي يُع ظ وم العائود واألربواح للش و ا يشّج  مه، مم  ررة، وما تقّد 

المعيوار الود ولّي إلعوداد ( التي بي نوأ أن  متطل بواأ معيوار 2018وتت فم ه ه الن تيجة مع دراسة )عيد، 

يادة فوي جوودة المعلومواأ المحاسوبي ة،  1Iرقم الت قارير المالي ة  من ش نها أن تساعد في الت طوير والّز 

ي وة أرثور، وتتمت وع بدرجوة ربيورة موون و لوك يروون عون طريوم كعطواء معلومواأ  اأ مالءموة وموثوق

وي ة القابلي وة للمقارنوة بوين الش ورراأ،  ي ة الث باأ وتطووير خاّص  المصداقي ة، وأيضا المحافظة على خاّص 

ن معالجوواأ محاسووبي ة  اأ طبيعووة تحفاظي ووة أربوور عنوود كعووداد الت قووارير  1Iفووإن  المعيووار رقووم  يتضووم 

 لقيود التي تحدا من الممارساأ المحاسبي ة الخاطئة وغير الس ليمة إلدارة األرباح.المالي ة، تُعت ب ر من ا
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 التَّوصيات: 5-2

راسة، توصي بما يلي:  في ضوء الن تائج التي توص لأ كليها الّد 

اإليراد مون  معيار ة لمتطلباأم العقود مع العمالء وتحديثها وتطويرها حسب الحاجة رتلبي  يتقي ●

 .  15رقمعقود مع العمالء ال

 تحديث أنظمة المحاسبة . ●

 الالزموة ةالمهني و والمعرفوة الخبورة لهم توفر ةتدريبي   تطوير الرادر البشري من خالل دوراأ ●

   15رقماإليراد من العقود مع العمالء  معيار لتطبيم

 ة والسياساأ .تحديث وتطوير أنظمة الرقابة الداخلي   ●

وي مجواالأ وقطاعواأ مختلفوة كجراء المزيد من الّد   ● راسوة لتغّط  راساأ حوول موضووع هو ه الّد 

بحي ة رالعائد على األسهم وغيرها. راأ أخرأ للّر   للت مران من تعميمها، واستخدام مؤّش 

ووووداراأ العليووووا فووووي الش ووووحووووث اإل ● المعيووووار ة علووووى العموووول بتطبيووووم ة األردني ووووناعي  رراأ الّص 

(IFRS15)   تها.لما له من أثر على ربحي 

المعيوووار لمحاسوووبين والمووودققين علووى تطبيوووم المتطلبووواأ التووي تضووومنها العموول علوووى توودريب ا ●

(IFRS15) ة.فصاح في القوائم المالي  القياس واإلعتراف وبش ن اإل 

 

راسات المستقبليَّة 5-3  :الد ِّ

( فووي تشووجيع االسووتثمار IFRS15 دور تطبيووم معيووار اإليووراد موون العقووود مووع العمووالء ) .1

 ردني ة()دراسة حالة: هيئة االستثمار األ

( علوى والء العموالء IFRS15 انعراساأ تطبيم معيوار اإليوراد مون العقوود موع العموالء ) .2

 في شررة الفوسفاأ األردني ة

( في اسوتقرار المرروز الموالّي  IFRS15 أثر تطبيم معيار اإليراد من العقود مع العمالء ) .3

 .للبنوك االردني ة

 

 

 

 



94 
 

 :المراجعقائمة المصادر و

 :ةالعربيَّ المراجع أوالً: 

 

ثر تطبيم معيار االيراد من العقود أ(. قياس 2017وخليل، على محمود. )براهيم، منى مغربي ك

مجلة دليل البيئة المصرية،  - دامة االرباح المحاسبيةعلى است 1IFIRSمع العمالء 

 .I (1 :)12-22، المحاسبة والمراجع

 ،IBM SPSSات باستخدام برمجية التحليل اإلحصائي للبيان (.2018زيد، "محمد خير". )أبو

ان، 1ط  ، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.عم 

العامة األردنية لمتطلبات معيار االبالغ  ةمدى ادراك شركات المساهم(. 2019بوعليوة، محمد.)أ

ر غير . رسالة ماجستيالمالي الدولي من وجهة نظر المحاسبين القانونيين االردنيين

 بيأ، األردن.. جامعة ال المنشورة

معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية، الجوانب (. 2014بونصار، محمد وحميداأ، جمعة. )أ

ان .، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، النظرية والعلمية  عم 

معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية، الجوانب  (.2018بونصار، محمد وحميداأ، جمعة. )أ

ان، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، لميةالنظرية والع  . عم 

معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية، الجوانب (. 2020بونصار، محمد وحميداأ، جمعة. )أ

ان، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، النظرية والعلمية  . عم 

التجاريررة: دراسررة أثررر السرريولة علررى الربحيررة فرري البنرروك (، 2019اإلسووالم، بوون سووعدون سوويف )

، رسوووالة (2017-2013مقارنررره لعررردد مرررن البنررروك الجزائريرررة العامرررة والخاصرررة للفتررررة )

 . جامعة ماي ، قالمة، الجزائر،  غير منشورة ماجستير

ثر السيولة وهيكل راس المال على الربحية في الشركات (. ا2019سالمه، محمود. ) بن

 . جامعة ال البيأ، األردن.رةغير منشو رسالة ماجستيرالصناعيه األردنية. 

انعكاسات القروض المصرفية المتعثرة على أداء البنوك التجارية (. 2017بن مداني، صديقة. )

 . اطروحة درتوراة غير منشورة، جامعة محمد بوضياف، الجزائر.في الجزائر

 ,SPSSالمهارات اإلحصائية للباحث التربوي مع أمثلة تطبيقية في (. 2017) ،م مون ،البناء

ان ،1ط  األردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ،عم 

"أثر اجمالي ودائع العمالء على ربحية البنوك التجارية (. 2018البنوي، عمر كبراهيم. )

ان، جامعة غير منشورة رسالة ماجستيراألردنية".   األردن.-العربية عم 
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 هج العامة في البحث العلمي,دليل المبتدئ إلى المنا(. 2017أسماء عبد المطلب. ) ،بني يونس

ان ،1ط  األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع. ،عم 

دراسوة  اإلسالميةالسيولة على ربحية البنوك  كدارةأثر (، 2020بوجميعة، عمر والعرابي، حمزة )

، مجلرة الريرادة القتصراديات األعمرال ،(2017-2009تطبيقية باستخدام بيانواأ بانول للفتورة )

(6 )2 :73-90 . 

. اطروحة درتورة الحوكمة المؤسسية وتطبيقاتها في البنوك االسالمية(. 2017بورما، هشام. )

 غير منشورة. جامعة محمد بوضياف، الجزائر.

 ةحية في الشركات الصناعية المساهمهيكل الملكية واثرها على الرب(. 2017ترريتي، علي. )

 بيأ، األردن.. جامعة ال الغير منشورة رسالة ماجستير األردنية.

( على التقارير المالي IFRS15(. اثر تطبيم معيار التقرير المالي الدولي )2018جابر، خالد. )

 .I2-1(: 3)1.مجلة المحاسبة والمراجعةلشرراأ االتصاالأ المصرية: دراسة تطبيقية. 

ات األسس المنهجية واالستخدام(. 201I) ،يعقوب عبد هللا ،عدنان حسين وأبو حلو ،الجادري

 الشارقة.  ،مرتبة الجامعة،2, طاإلحصائية في بحوث العلوم التربوية واإلنسانية

(. اثر النمو والحجم على ربحية المؤسساأ االقتصادية: دراسة قياسية على 2019الحاج، خليفة. )

. مجلة االستراتيجية 2017-2013الشرراأ المدرجة في بورصة قطر خالل الفترة من 

 .93-7(:3) 9.والتنمية

مجلة (. العوامل المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة في سوريا. 2016الحسين، بسام. )

 .104-71(: 33) 38ث. عجامعة الب

  IFRS 2020 ملخص معايير المحاسبة الدولية(. 2019)عمر يوسف عمر. الحضري، 

الية الدولية" (. مدأ ت ثير تطبي معيار كعداد التقارير الم2020الحلبي، نبيل وسعادة، اليسار. )

    مجلة جامعة البعث." على جودة القوائم المالية. IFRS15اإليراد من العقود مع العمالء 

42 (1 :)23-34. 

(في الحد من ممارساأ كدارة األرباح: IFRS15(. دور المعيار الدولي )2020حميدي، زينب.)

(: 1) 48.ة العراقيةمجلة الجامعدراسة تطبيقية في عينة من شرراأ المقاوالأ المحدودة. 

I37-II-I46. 

القياس المحاسبي بتكاليف الجودة واثرها على ربحية الشركات (. 2019الحياصاأ، نبيل. )

انالصناعية األردنية المدرجة في بورصة  . جامعة مؤتة، غير منشورة رسالة ماجستير .عمَّ

 األردن.
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(على اإلعتراف باإليراد من IFRS15أثر التحول لتطبيق المعيار )(. 2017الخريساأ، براءة. )

غير  رسالة ماجستير أورانج(. -العقود مع العمالء دراسة حالة ) شركة االتصاالت األردنية

 . جامعة الشرق األوسط، األردن.منشورة

(. اثر قياس نتائج نشاط عقود االنشاء على وفم 2019ل، هاني. )جخزعل، حسن ومش

(IFRS15على قائمة الدخل في شرراأ ومق ) .مجلة الكوت للعلوم اإلدارية اوالأ العراقية

 .183-162(: 31.)واالقتصادية

, 3, طSPSS التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات باستخدام(. 2018دودين, حمزة محمد, )

ان  , األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.عم 

شركات التامين اثر متغيرات االقتصاد الكلي على ربحية قطاع (. 2019الدوري، حسين.)

 . جامعة ال البيأ، األردن.غير منشورة . رسالة ماجستيراألردنية

قيوواس أثوور تطبيووم نظووم تخطوويط الموووارد علووى التخطوويط (، 2019رمضووان، أحموود أحموود محموود )

المجلررة العلميررة للدراسررات ، (IFRS 15لتروواليف مشووروعاأ التنميووة فووي ضوووء المعيووار )

 .126-107: 4( 10)التجارية والبيئة، 

اثر المحاسبة الرشيقة في تخطيط تكاليف االنتاج في الشركات (. 2019الرواي، احمد. )

 . جامعة ال البيأ، األردن.غير منشورة رسالة ماجستير الصناعيه المساهمة.

. العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية شركات التامين في الجزائر(. 2017زاوأ، محمد. )

 جامعة ال البيأ، األردن.. غير منشورة رسالة ماجستير

مون العقوود  اإليورادمدأ ت ثير تطبيم معيار كعداد التقارير الماليوة الدوليوة (، 2020سعادة، أليسار )

-11: 1( 42)مجلرة جامعرة البعررث، ، ( علوى جووودة القووائم الماليوةIFRS 15موع العموالء )

I3. 

الصناعية المدرجة في  اثر الهيكل التمويلي على ربحية الشركات(. 2019سمرين، سارية. )

انبورصة  ان. جامعة غير منشورة . رسالة ماجستيرعمَّ  العربية، األردن. عم 

 اثر كفاية راس المال في ربحية المصارف التجارية الخاصة في سوريا. (.2017السوق، ريما. )

 . جامعة حماة، سوريا.غير منشورة رسالة ماجستير

(اإليراداأ من العقود مع العمالء. IFRS15ال  المالي )(. المعيار اإلب2019السويدان، جمال. )

تم كسترجاعه  ،https://infotechaccountants.com. مجلة محاسبة دوت نت

 .2020-11-12بتاريخ 

https://infotechaccountants.com/
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الشركات  أثر الحاكمية المؤسسية على الربحية : دراسة حالة(. 2017الشرعة، ناهد محمد. )

انالعائلية المدرجة في بورصة  جامعة . غير منشورة رسالة ماجستير لألوراق المالية. عمَّ

 األردن - ل البيأ، رلية كدارة المال واالعمال

 فلسطين. –، الطبعة االولى، رام هللا التحليل المالي(. 2008الشيخ، فهمي مصطفى. )

: IFRS15(. اثر تطبيم المعيار الدولي 2017صالح، رضا ورمال، عبدالسالم ونوفل، محمد. )

-1(،3)2. مجلة الدراسات التجارية المعاصرةدراسة ميدانية على بيئة األعمال المصرية. 

I3. 

أثر ممارسة األرباح على الربحية فري الشرركات المسراهمة العامرة (. 2018الصالحاأ، مجاهد. )

 ، جامعة  ل البيأ، األردنرةغير منشورسالة ماجستير  الصناعة االستخراجية األردنية.

( علرى 15المرالي الردولي رقرم ) اإلبرالغأثرر تطبيرق معيرار (، 2019العباس، شوروق أحمود راشود )

ان، جامعة  ل البيأ،  غير منشورة ماجستيررسالة ، األرباح إدارة  ، األردن.عم 

ماليرررة : اإليجرررارات علرررى القررروائم الIFRS15أثرررر تطبيرررق المعيرررار (. 2017العريووودي، هووواني. )

. رسالة ماجستير غير منشوورة. جامعوة الشورق االوسوط، للشركات األردنية المساهمة العامة

 األردن.

 اإليرراد (IFRS 15المرالي الردولي ) اإلبرالغأثرر تطبيرق معيرار (، 2018العساسوفة، فورح محمود )

مررن العقررود مررع العمررالء علررى جررودة المعلومررات المحاسرربية مررن وجهررة نظررر المحاسرربين 

ان، جامعة مؤتة،  غير منشورة ، رسالة ماجستيريين في األردنالقانون  ، األردن.عم 

 البحث العلمري فري التربيرة, مناهجره, أدواتره, وسرائله اإلحصرائية,(. 2016) ،محسن علي ،عطية

ان ،2ط  , األردن: دار المناهج للنشر والتوزيع.عم 

مون  اإليوراد 1Iالماليوة الودولي رقوم  ( أثر تطبيم معيوار التقوارير2018عيد، سالم سليمان سالمان )

، المجلرة العلميرة للدراسرات التجاريرة والبيئيرةالعقود مع العمالء على جودة التقارير المالية، 

(9 )2: 199-220 

دراسوة علوى –( اثر جودة التودقيم الوداخلي علوى ممارسواأ كدارة األربواح 2017الغزالي، زينب ،)

 (.4( ، العدد )3لبشائر االقتصادية ، المجلد )مجلة امجموعة من الشرراأ الجزائرية ،

رراناثررر هيكررل األصررول علررى ربحيررة الشررركات المدرجررة فرري بورصررة (. 2019الفرايووة، هيووا. )  .عمَّ

 رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة مؤتة، األردن.

أثررر السرريولة والمررالءة الماليررة علررى ربحيررة البنرروك التجاريررة (، 2019فريحوواأ، رارووان راتووب )

ان، جامعة  غير منشورة ، رسالة ماجستيرردنيةاأل انالعربية،  عم   ، األردن.عم 
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(. أثر االلتزام بمبدأ اإلعتراف باإليراد علوى مشورالأ قيواس 201Iالقشي، ظاهر والعقلة، محمد. )

 المجلررة الجزائريررة للدراسررات المحاسرربية والماليررة.الوودخل فووي القنووواأ الفضووائية العربيووة. 

1(2 ،)8-I7. 

   ف   اريرا اادت ق ف يجراءااعلن  ifrs 15ف ن   انعكاياا("  2020د ،وسمد )وسم

 ،جاوعة بغدا –رسالة ماجستير غير منشورة وقترح (  ي شا ي ل    –ال  ئة العرات ة 

 .العراق 

(علوووى جوووودة IFRS15(. اثووور معيوووار اإليوووراد مووون العقوووود موووع العموووالء )201Iمحمووود، توووامر. )

 .277-202(: 2)19مجلة الفكر المحاسبي.دراسة ميدانية. المعلوماأ المحاسبية: 

إدارة مخرراطر االئتمرران المصررفي واثرهررا علررى األداء المررالي للبنرروك  (.2017مخلووفي، عائشووة. )

 دي مرباح، الجزائر.ص. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة قاالتجارية

والعمليواأ التنظيميوة فوي دعوم (. دور مرونوة العناصور 2019المرسي، جموال والعمواوي، امواني. )

المجلرة العلميرة للبحروث ربحية المنظماأ: دراسوة تطبيقيوة علوى شورراأ المقواوالأ بمصور. 

 .I2-9(: 4، )التجارية

اثر تبني محاسبة المسؤية االجتماعية على ربحيرة شرركات االتصراالت (. 2017مضحى، احمد. )

 ل البيأ، األردن.. جامعة اغير منشورة رسالة ماجستير في دولة الكويت.

الموالي الودولي  اإلبال ت ثير تطبيم معيار (، 2019مرط، عالء جميل والعاني، صفاء أحمد محمد )

(IFRS 15 )مجلررة العلرروم ، المووالي اإلبووال موون العقووود مووع الزبووائن علووى جووودة  اإليووراداأ

 .113: I7I-I94( 2I)، واإلدارية ةاالقتصادي

(علررى األداء المررالي لشررركات IFRS15لتطبيررق معيررار )ألثررر المتوقررع (. ا2018مهوودي، علووي. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الزرقاء، األردن.المقاوالت األردنية

أثررر تطبيررق قواعررد الحاكميررة المؤسسررية علررى ربحيررة شررركات التررأمين  (.2018موسووى، مهنوود. )

انرسالة ماجستير غير منشورة. جامعة  األردنية.  ن.العربية، األرد عم 

أثررر السياسررات الماليررة الحكوميررة علررى ربحيررة الشررركات (، 2019المووومني، النووا ايموون حسوون )

غيوور  ، رسووالة ماجسووتير: دراسررة تطبيقيررة علررى قطرراع الصررناعةاألردنيررةالمسرراهمة العامررة 

ان، جامعة مؤتة،  منشورة  ، األردنعم 

أسراليب البحرث العلمري (. 2020النجار, فايز جمعة والنجار, نبيل جمعة والزعبي, ماجد راضي. )

ان, I, طمنظور تطبيقي  , األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع.عم 

, 1, طSPSSاإلحصرراء التحليلرري مررع تطبيقررات برمجيررة (. 201Iالنجووار, نبيوول جمعووة صووالح. )

ان  , األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع.عم 
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طررق ومنراهج البحرث (. 201Iغوازي. ) النعيمي, محمد عبد العوال والبيواتي, عبود الجبوار وخليفوة,

ان, 2طالعلمي,   , األردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.عم 

(االيررادات IFRS15تقييم وتحليل معيار محاسبة الردولي للتقرارير )(. 2018هاشم، هبة جمال. )

رليوة التجوارة، جامعوة  من عقود من العمرالء وأثرره علرى مصرداقية وجرودة التقرارير الماليرة.

 .2I0-234(: 1)22بحوث ومقاالأ،  -اة السويس قن

أثر جودة تكنولوجيا المعلومات المحاسبية علرى الربحيرة فري اشرركات (. 2018الهزايمة، عمر. )

. رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة. جامعووة  ل البيووأ، الصررناعية المسرراهمة العامررة األردنيررة

 األردن.

معيوار اإليووراداأ موون العقوود المبرمووة مووع  (. دور تطبيووم2018يعقووب، ابتهوواج وشنيشول، عقيوول. )

دراسة تطبيقية فوي شوررة  –( في استدامة األرباح في قطاع االتصاالأ IFRS15 الزبائن )

. عوودد خواص بووالمؤتمر العلمووي مجلررة دراسرات محاسرربية وماليرةروورك تيليروووم لالتصواالأ. 

 .2018الدولي األول لعام 

https://www.ase.com.jo/ar انموقع بورصة    3/9/2020تاريخ الزيارة   - عم 
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 المالحق قائمة

 

 راسةالد ِّ ستبانة : اأوالً 

 ثانياً: أسماء المحكمين

 ةردنيَّ ة األة العامَّ ة المساهمَّ ناعيَّ الص ِّ ركات أسماء الشَّ ثالثاً: 
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 (1الملحق )         

 ستبانة الدراسةا          

 

 كلية األعمال

 قسم المحاسبة

 السادة المجيبون........

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

على ربحية  15رقم  أثر تطبيق معيار اإليراد من العقود مع العمالء" يقوم الباحث بدراسة 

لمتطلباأ  و لك استرماالو "  دراسة ميدانية -الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية 

جامعة اإلسراء ، من الحصول على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة 

فى الجانب   مرموقة  ومرانة  وموضوعية متميزة من خبرة علمية به تتمتعون لما ونظراو 

في تعاونرم في كنجاز ه ه الدراسة   ا من ثقتناالمهني ، نهدف استطالع  رائرم وانطالقو األراديمي و

الدراسة ، وما تخرج بها من توصياأ ستعتمد  ةن دقأ، من خالل مساهمترم بملء االستبانة علما  

، مع خالص شررنا وتقديرنا   لنا ثقة بها وهي موضع اعتزازنا وتقديرنا  على دقة اجاباترم التي

 . لتعاونرم معنا متمنين لرم دوام التوفيم والسداد

ستعامل  اإلجاباأعلى االسئلة التالية بدقة وموضوعية مع العلم ب ن جميع  باإلجابةالتررم  أرجو

 بسرية تامة ، ولن تستخدم كال ألغراض البحث العلمي .

 شاكراَ  لكم حسن تعاونكم..

 المشرف                                                                 الباحث                    

 هيثم ادريس المبيضين                                                  محمود زيد ابوزيد              

 



109 
 

 : المتغيراأ الديموغرافية  األول

داخل √ ( ع اشارة ) يرجى التررم باختيار البديل المناسب لرل عبارة من العباراأ التالية، بوض

 المربع :

 المؤهل العلمي: -1

 دبلوم             برالوريوس         دبلوم عالي        ماجستير        درتوراه                            

 

 تخصص العلمي: -2

      كدارة األعمال                                  اقتصاد           علوم مالية ومصرفية                          محاسبة                 

 أخرأ  يرجى  ررها ..............

 

 الخبرة العملية : -3

                 سنة 1Iاقل من  -10        سنواأ 10اقل من  -I سنواأ           Iاقل من   

1I  سنة فارثر 

 

 الشهاداأ المهنية: -4

CMA          CIA          CPA           JCPA                 أخرأ يرجى

 ............ ررها

 

I- :المسمى الوظيفي 

   مدير مالي         رئيس قسم المحاسبة         مدقم داخلي          محاسب                 

 .................أخرأ يرجى  ررها
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 القسم الثاني: أسئلة الدراسة

 15رقم المتعلقة بمعيار اإليراد من العقود مع العمالء  اإلعترافات المحور األول: متطلب

 الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
تقوم الشركة بتحديد الحقوق وااللتزامات لكل طرف فيما يتعلق 

 بالسلع والخدمات المقدمة.
     

2 
عندما يكون هنالك قناعة  يتحقق اإليراد من العقود مع العمالء

 بإمكانية تحصيل قيمة العقد مع العميل.
     

3 
يقوم أطراف العقد بااللتزام بتنفيذ شروط العقد المتفق عليها، 

 سواء شفهية كانت أم مكتوبة.
     

4 
تقوم الشركة بتحديد العائد المستحق لها مقابل تقديم السلع و 

 ار قدرته على السداد.الخدمات للعميل مع األخذ بعين االعتب
     

5 
تقوم الشركة بتحديد كافة الشروط المتعلقة بسداد قيمة البضائع 

 والخدمات المقدمة من شركة للعميل.
     

6 
العقد في جوهره يصنف بأنه عقد تجاري وذلك مما له تأثير على 

 توقيت ومقدار التدفقات النقدية للعقد.
     

7 

د بتقييم البضائع والخدمات التي يراد تقوم الشركة في بداية العق

تقديمها للعميل تبعا للعقد والتي تعد كجزء من الوفاء بمتطلبات 

 العقد.

     

 15رقم المحور الثاني: متطلبات القياس المتعلقة بمعيار اإليراد من العقود مع العمالء 

 الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
عند القيام بتأجيل الدفع يتم تصنيف اإليرادات من بيع البضائع 

 إلى سعر البيع النقدي وتتم معالجة الزيادة بأنها إيرادات فوائد.
     

2 
تعترف الشركة باإليراد من بيع البضائع عند نقل السيطرة على 

 البضائع من الشركة للعميل.
     

3 

عاملة إذا كان العقد يحتوي تقوم الشركة بتوزيع إجمالي سعر الم

إجمالي اإليرادات بناًء على سعر البيع المنفصل لكل بند من بنود 

 اإليرادات.

     

      تقوم الشركة بقياس العوض غير نقدي بالقيمة العادلة. 4

5 
تقوم الشركة عند تحديد قيمة العقد أن تأخذ بعين االعتبار شروط 

 العقد والممارسات التجارية.
     

6 
عند وجود خصم إجمالي فإنه يتم توزيعه على بنود العقد بناًء 

 على أسعار البيع وبصورة متناسبة.
     

      تقوم الشركة بقياس العوض النقدي المتغير بالقيمة المتوقعة. 7
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 15رقم المحور الثالث: متطلبات اإلفصاح المتعلقة بمعيار اإليراد من العقود مع العمالء 

 الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
تقوم الشركة باإلفصاح عن اإلرشادات واألحكام الهامة التي 

 تمارسها عند تطبيق المعيار على العقود مع العمالء.
     

2 
تتبع الشركة مبدا الشمولية في متطلبات اإلفصاح عن المعلومات 

 الشركة والعميل.الكمية المرتبطة بالعقود بين 
     

3 
تتبع الشركة مبدا الشمولية في متطلبات اإلفصاح عن المعلومات 

 النوعية المرتبطة بالعقود بين الشركة والعميل.
     

4 
تقوم الشركة باإلفصاح عن األحكام الجوهرية المستخدمة 

 لالعتراف باإليراد وأي تغيرات تطرأ عليها.
     

5 
بشكل مستقل عن اإليراد الناشئ من تقوم الشركة باإلفصاح 

 العقود مع العمالء وتفصله عن مصادر إيراداتها األخرى.
     

6 
تقوم الشركة باإلفصاح عن األرصدة االفتتاحية والختامية 

 الخاصة بالمبالغ مستحقة التحصيل وأصول العقد والتزاماته.
     

7 
يراد وكيفية تقوم الشركة باإلفصاح عن الطرق المتبعة إلثبات اإل

 تطبيقها.
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 (2الملحق )

 ستبانةلإلقائمة بأسماء المحكمين  

 امعةالجَّ  اسم المحكم 

 جامعة األسراء األستاذ الدكتور عبد الخالق الراوي 1

 جامعة األسراء األستاذ الدكتور عبدالحكيم جودة 2

انجامعة  األستاذ الدكتور محمد شطيبة 3  العربية عمَّ

 جامعة آل البيت ألستاذ الدكتور محمد الرحاحلةا 4

 جامعة الزيتونة األستاذ الدكتور محمد النوايسة 5

 جامعة جرش األهلية األستاذ الدكتور أسامة عبد المنعم 6

 جامعة بورتسموث / بريطانيا األستاذ الدكتور خالد حسيني 7

 جامعة الزيتونة الدكتور  محمد ياسين 8

 جامعة الزرقاء المبيضينالدكتور طارق  9

 جامعة األسراء الدكتور سعد الساكني 10
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 (3الملحق )

  ةردنيَّ ة األة العامَّ ة المساهمَّ ناعيَّ الص ِّ أسماء الشركات 

 الشركة الرقم الشركة الرقم

 اراكالعربية لصناعة األلمنيوم/ 24 دار الدواء للتنمية واالستثمار 1

 لوطنية لصناعة الصلبا 2I األردنية إلنتاج األدوية 2

 مناجم الفوسفاأ األردنية 26 الحياة للصناعاأ الدوائية 3

 مصانع االسمنأ األردنية 27 فيالدلفيا لصناعة األدوية 4

I البوتاس العربية 28 المررز العربي للصناعاأ الدوائية 

 ألردنحديد ا 29 الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية 6

 الوطنية لصناعاأ األلمنيوم 30 الصناعية التجارية الزراعية / اإلنتاج 7

 شررة الترافرتين 31 المتصدرة لألعمال والمشاريع 8

 المتحدة لصناعة الحديد والصلب 32 الوطنية لصناعة الرلورين 9

 اسمنأ الشمالية 33 الموارد الصناعية األردنية 10

 العامة للتعدين 34 اأ واألدوية البيطريةالعربية لصناعة المبيد 11

 األردنية لصناعة األنابيب 3I الصناعاأ البتروريماوية الوسيطة 12

 األردنية للصناعاأ الخشبية / جوايرو 36 األردنية لتجهيز وتسويم الدواجن ومنتجاتها 13

 الباطون الجاهز والتوريداأ اإلنشائية 37 األلبان األردنية 14

1I العربية لصناعة المواسير المعدنية 38 اراأ العامةاالستثم 

 القدس للصناعاأ الخرسانية 39 العالمية الحديثة للزيوأ النباتية 16

 أساس للصناعاأ الخرسانية 40 الوطنية للدواجن 17

 الوطنية لصناعة الروابل واألسالك الرهربائية 41 دار الغ اء 18

 العربية للصناعاأ الرهربائية 42 مصانع الزيوأ النباتية األردنية 19

 مصانع الرابالأ المتحدة 43 سنيورة للصناعاأ الغ ائية 20

 مجموعة العصر لالستثمار 44 المصانع العربية الدولية لألغ ية واالستثمار 21

 مصانع ا جوا  األردنية 4I اإلقبال لالستثمار 22

   مصانع االتحاد إلنتاج التب  والسجائر 23
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The Effect of Applying The Revenue Standard From Contracts with 

customers No. 15 on the profitability of the Jordanian  public 

industrial companies - A Field Study 

Prepared by: Mahmoud Zaid Abu Zaid 

Supervised by: Dr. Haitham Idris Al-Mubaydeen 

Abstract  

This study aimed to show the impact of applying the Revenue from 

contracts with customers 15  as well as its dimensions (Recognition, 

Measurement, Disclosure) on the Public Shareholding Industrial 

Companies' profitability  

To achieve the desired objectives, the study adopted a descriptive and 

deductive approach. Besides, a study-related questionnaire was prepared 

and distributed to a random sample of (135) employees at the Financial 

Departments in the industrial companies. Besides, the study applied the 

strategy of collecting the financial data related to (45) Jordanian industrial 

public shareholding industrial companies during the period (2018 to 2019). 

The study concluded that the arithmetic average of the independent variable 

" Revenue from contracts with customers 15" and its dimensions 

(Recognition, Measurement, and Disclosure) was high. Furthermore, the 

results indicated that the application of " Revenue from contracts with 

customers 15" and its "recognition" dimension have a statistically 

significant impact on the profitability of industrial companies, as that has 
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been measured by (the Return on assets, return on equity, and net profit to 

sales). The same applies to dimension "Measurement" except it was not 

measured by (return on equity) but (Return on assets and net profit to 

sales). 

The study recommended the development of the human cadre through 

training courses that provide them with the necessary professional expertise 

and knowledge to apply Client Revenue Standard 15, in addition to 

evaluating, updating and developing contracts with customers as required 

to meet the requirements of Client Revenue Standard 15. 

Keywords: Revenue from contracts with customer 15 , recognition, 

measurement, disclosure, companies profitability, return on assets, return 

on equity, and net profit to sales. 

 

 


