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إعــداد
ميسون دهام حماد الشمري

إشـــــراف
الدكتور يونس عليان الشوبكي
الملخص
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى بيــان أثــر تمهيــد الــدخل علــى األداء المــالي ،كد ارســة تطبيقيــة علــى بنــك
اإلسكان للتجارة والتمويل في األردن وذلك بالرجوع إلى بياناته خالل الفترة ( .)1514-1515ولتحقيق
أهــداف الد ارســة إعتمــدت الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي واختيــار نمــوذج ()De Angleo,1986
للوصول الى نتائج هذه الدراسة.
كمــا إســتخدمت الباحثــة برمجي ـة ) (Eviewsلتحليــل البيانــات الماليــة لعينــة الد ارســة باإلضــافة إلــى
بعــض األســاليب اإلحصــائية الوصــفية (المتوســط الحســابي واإلنح ـراف المعيــاري) ,وبعــد إج ـراء عمليــة
التحليــل لبيانــات الد ارســة واختبــار فرضــياتها بإســتخدام تحليــل اإلنحــدار البســيط كشــفت هــذه الد ارســة عــن
عدد من النتائج أهمها:
وجــود أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )α ≤ .0.0علــى كــل مــن (العائــد علــى
األصول ،العائد على حقوق الملكية ،العائد على السهم).

-ن-

كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات وكان من أهمها:
زيادة التعريف بسلوك تمهيد الدخل وانعكاساته خاصة في الفترات التـي تحقـق بهـا البنـوك الخسـائر
من خالل ورشـات عمـل إلصـحاب المصـالو وخاصـة المسـتثمرون ,وأيضـا ضـرورة إلغـاء إعطـاء اإلدارة
فــي البنــوك وكافــة المنش ـآت الخيــار فــي توقيــت تطبيــق معــايير المحاســبة التــي تصــدر حــديثا مــن قبــل
مجالس اإلدارة وهيئات المديرين كون ذلك يفسو مجاال لـإدارة إلختيـار التوقيـت الـذي يـ دي إلـى تمهيـد
الدخل.
الكلمات المفتاحية  :تمهيد الدخل ،األداء المالي.
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ABSTRACT
The objective of this study is to reveal the impact of income smoothing on
financial performance: Case study on Housing bank for trade and finance. To
achieve the study objectives and to answer the research questions, financial
statements for (2010-2014) were used in order to collect the required data and
De –Angelo model was used to detect income smoothing in housing bank.
Researcher used the Eviews Program to analyze collected data, and
accordance with the statistical analysis of the data (descriptive, simple and
multiple regression), The results showed there is positive significant impact of
the income smoothing with all its dimensions on financial performance in
housing bank. Furthermore, the results extended to show income smoothing
also has Positive significant Impact on return on equity (ROE) and earnings
per share (EPS). And based on the results of the study, a number of
recommendations are suggested such as; the necessary of using other
dimensions to measure income smoothing in future studies. Moreover,
workshops must execute for stakeholder to enable them to verify
management’s behavior related to income smoothing especially in losses
years.
Keywords: Income smoothing, Financial Performances
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
) :(1-1المقدمة:
حظيت ظاهرة تمهيد الدخل خالل العقود الثالثة الماضية بإهتمام كبير في الفكر المحاسبي،
وقد إزداد ذلك اإلهتمام بعد األزمة المالية العالمية التي تعرضت لها معظم دول العالم ،والتي أدت
إلى إنهيار عدد من البنوك العالمية الكبرى مثل بنك اإلخوة ليمان ( )Lehman brothersفي
الواليات المتحدة األمريكية وبنك فورتيس ( )Fortisفي بلجيكا الذي يمارس النشاط المصرفي
باإلضافة إلى تقديم الخدمات التأمينية ,حيث تالعبت اإلدارة في نتائج أعمال البنوك وعرضت
أرباحا زائفة (غير حقيقية) بسبب رغبتها في تلبية التوقعات المطلوبة من قبل جمهور المستفيدين
حول أدائها.
على الرغم من إعتقاد العديد من الباحثين واإلقتصاديين أن ضعف الحاكمية الم سسية أدى
إ لى تفاقم األزمة المالية العالمية ,إال أن عدم محافظة الشركات على الشفافية في تعامالتها المالية
وفي إعداد التقارير المالية ,التي تعتبر حجر األساس في إتخاذ العديد من الق اررات كان له دو ار
بار از في زيادة حدة األزمة المالية (خوري وشخاترة.)1514 ,
لذلك فإن إدارة البنوك تلجأ في بعض األحيان إلى عملية تمهيد الدخل إلخفاء الحقائق بشكل
م قت عن المهتمين ،مما ي دي إلى سوء توجيه موارد المنظمة المتوفرة باإلضافة إلى إستثمارها في
مشروعات خاسرة بدال من المشروعات الناجحة (ابراهيم.)1556 ،
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وتمثل ظاهرة تمهيد الدخل اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها إدارة البنوك عن طريق
إستغاللها لصالحياتها وقدرتها على إختيار اإلجراءات والسياسات المحاسبية بهدف الحد من تقلبات
الدخل في السنوات المتتالية ،أي بمعنى محاولتها إلظهار الدخل بشكل أكثر استق ار ار ،وعلى الرغم
من أن عملية تمهيد الدخل قد توفر بيانات مالية ذات معلومات أقل موثوقية قد ت دي إلى تضليل
مستخدمي البيانات عند إتخاذهم للق اررات المختلفة ,إال أنها التعتبر مخالفة للمعايير المحاسبية أو
المبادىء المحاسبية المقبولة قبوال عاما (( )GAAPعثمان ،)1559 ،من هنا فال بد من القيام
بعمليات مراجعة األداء المالي في البنوك ،وذلك سعيا لتقويم وتطوير عملياته وتحسين خدماته
وتحديد مهاراته الخاصة في إدارة أصوله (الجعافرة ،)1511 ،إضافة إلى أن هذه المراجعة تساعد
البنوك في بيان مستويات سيولتها وربحيتها من خالل النظر إلى الم شرات المالية مما يسهم في
تقديم تصور متكامل للمكانة التنافسية للبنوك (المطيري.)1511 ،
باإلضافة إلى أن إدارة البنوك تلجأ إلى تمهيد الدخل لعدة أسباب ،منها :زيادة درجة األمان
الوظيفي وزيادة معدل النمو في الدخل ودرجة رضا حاملي األسهم عن أداء البنك ،باإلضافة إلى
تحقيق إستقرار في الدخل وذلك ي دي لزيادة القيمة السوقية للبنك في األجل الطويل ،وزيادة قدرة
مستخدمي القوائم المالية على التنب بالتدفقات النقدية المستقبلية وزيادة الثقة في هذا التنب  ،وتجنب
التدخل الحكومي لتصحيو أوضاع اإلنخفاض الحاد في األرباح (0)Taktak, et.al., 2010
ونظ ار ألهمية هذا الموضوع فقد قامت الباحثة في تحليل أثر تمهيد الدخل على األداء المالي
في القطاع البنكي ،وبشكل خاص في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل كدراسة حالة.
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) :(2-1مشكلة الدراسة :
تعتبر ظاهرة تمهيد الدخل عملية تقوم بها األدارة من خالل تغيير بعض السياسات المحاسبية
المستخدمة في إعداد قوائمها المالية بشكل متعمد مثل التغيير بتاريخ اإلعتراف بقيمة اإليرادات
والمصروفات الخاصة بالمنظمة وغيرها من األساليب ،إذ تتبع البنوك هذه الطرق واألساليب بهدف
الحصول على مستوى ثابت ومستقر من الدخل ،بغية إرضاء المستثمرين وتلبية لرغباتهم ،حيث يتم
تمهيد الدخل من خالل إستغالل المرونة الموجودة في الطرق المحاسبية المستخدمة في إعداد
القوائم المالية مما يتيو للبنوك التأثير على الدخل والذي سينعكس بدوره على األداء المالي.
وتتمثل مشكلة الدراسة في الكشف عن أثر سلوك تمهيد الدخل على األداء المالي لبنك
اإلسكان للتجارة والتمويل ،وبناءا عليه فإنه يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالس ال التالي:
ما أثر تمهيد الدخل على األداء المالي لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة من ()1514-1515؟

( :)3-0أسئلة الدراسة وفرضياتها :
بناءا على مشكلة الدراسة ,فقد تم صياغة األسئلة التالية:
-1

هل ت ثر عملية ممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال بالعائد على األصول لبنك

اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة من ()1514-1515؟
 -1هل ت ثر عملية ممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال بالعائد على حقوق الملكية
لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة من ()1514-1515؟
 -3هل ت ثر عملية ممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال بالعائد على السهم لبنك
اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة من ()1514-1515؟
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-

كما تحاول هذه الدراسة إختبار الفرضيات اآلتية:

  :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل علىاألداء المالي مقاسا بالعائد على األصول في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة
(.)1514-1515
  :H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل علىاألداء المالي مقاسا بالعائد على حقوق الملكية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل
الفترة (.)1514-1515
  :H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل علىاألداء المالي مقاسا بالعائد على السهم في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة
(.)1514-1515

) :(4 -1أهداف الدراسة :
تتمثل أهداف الدراسة في اآلتي:
 .1تقــديم إطــار نظــري مناســب لجميــع متغي ـرات الد ارســة ،بحيــث يــتم وصــف ظــاهرة تمهيــد الــدخل
وعالقتها باألداء المالي بشكل متكامل.
 .1التع ــرف عل ــى أث ــر ممارس ــة عملي ــة تمهي ــد ال ــدخل عل ــى األداء الم ــالي لبن ــك اإلس ــكان للتج ــارة
والتمويل للفترة من (.)1514-1515
 .3كشف العالقة المحتملة بين تمهيد الدخل ونسب األداء المـالي لبنـك اإلسـكان للتجـارة والتمويـل
للفترة من (.)1514-1515
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 .4تقديم مجموعة من التوصيات بناءا على نتائج تحليل الدراسة.

) :(5-1أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من األهمية الخاصة للقوائم المالية كمصدر مهم وأساسي للمعلومات
الالزمة إلتخاذ الق اررات اإلقتصادية والمالية للعديد من األطراف المهتمة بنشاط البنوك ،لذلك فإنه
من مصلحة هذه األطراف أن يكون لديها معرفة ودراية بمدى ممارسة إدارة البنوك لسلوك تمهيد
الدخل ،إذ أن وجود هذا السلوك لدى البنوك األردنية قد يقلل من مالءمة وموثوقية القوائم المالية
التي تنشرها ،خصوصا إذا كانت الدوافع وراء هذا التمهيد ستكون مفيدة وهامة للجهات المنظمة ,إذ
قد ت خذ نتائج الدراسة بعين األعتبار عند سن القوانين والتشريعات.

) :(6-1مصطلحات الدراسة:
 تمهيد الدخل :هو تغيير قيم الدخل في منظمة معينة من خالل تغطية السنة قليلة الدخل (األقلنجاحا) بسنة أكثر ربحا ونجاحا (0)Almeida, et.al., 2012
وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا علــى أنــه تخفــيض التقلبــات فــي الــدخل مــن ســنة إلــى أخــرى بالتقــارير
المالية السنوية الخاصة بالدخل حيث يتم زيادة الـدخل أو تخفيضـه لتحسـين وضـع المنظمـة وتحقيـق
رضــى عــام للمهتمــين بأدائهــا شــكليا فقــط ،والــذي ســيتم قياســه مــن خــالل نمــوذج ( De Angelo,
.)1986
ب ــين ه ــذا النمـــوذج وأعتب ــر ب ــأن اإلدارة تقـــوم بإس ــتغالل حكمه ــا الشخصـــي ف ــي عملي ــة تقـ ــدير
المستحقات للقيام في تمهيد الدخل ،وذلك من أجل تقدير المستحقات اإلختيارية.
يتم إحتساب المستحقات غير اإلختيارية أوال وفقا للخطوات اآلتية :
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أ .عملية إحتساب المستحقات غير اإلختيارية حسب المعادلة التالية:
)NDAt = Tat-1 /At-2 ……….(1
حيث أن :
 = NDAtالمستحقات غير اإلختيارية في الفترة الحالية.
 = Tat-1إجمالي المستحقات للفترة السابقة.
 = At-2إجمالي األصول لفترتين زمنيتين سابقتين.
ب .عملية إحتساب إجمالي المستحقات بإستخدام أسلوب التدفقات النقدية ،حسب المعادلة التالية:
)Tat-1=NIt - CFt ……….(2
حيث أن :
 = NItصافي الدخل من العمليات التشغيلية.
 = CFtصافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية.
ج ) إحتساب المستحقات اإلختيارية حسب المعادلة التالية:
)DAt-1=TAt /At-1 - NDAt ……….(3
حيث أن :
 المستحقات اإلختيارية  :Discretionary Accrualsتنشأ من المعالجات المحاسبية
المتاحة أمام اإلدارة المختارة من ضمن البدائل لغرض المحاسبة اإلبداعية والهدف منها
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تضخيم أو تخفيض األرباح حيث أكتشف الباحثون أنه يمكن من خاللها كشف ممارسات
المحاسبة اإلبداعية.
 المستحقات غير اإلختيارية  :Non-Discretionary Accrualsتنشأ هذه المستحقات من
خالل ما تقوم به الشركة من معامالت والتي تعتبر طبيعية في الفترة الحالية والتي بدورها تبين
إستراتيجية وأداء الشركة أي األحداث على المستوى الكلي وأيضا العمليات اإلقتصادية
الخاصة بها (القثامي.)1515 ,
 األداء المالي :يمثل اإليرادات التي تتوفر في المنظمة من خالل عملياتها وأنشطتها المختلفة(.)Evans, 2005
وتعرفه الباحثة إجرائيا على أنه مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية التي تعكس الوضع
المالي للمنشآت على شكل م شرات تساعد في عملية تقييم إستغالل الموارد المالية والمادية
والبشرية فيها ،وقد تم قياسه في هذه الدراسة من خالل إحتساب :
معدل العائد على األصول = صافي األرباح بعد الضرائب ÷ متوسط إجمالي األصول %022 x
معدل العائد على حقوق الملكية = صافي األرباح ÷ متوسط إجمالي حقوق الملكية %022 x
العائد على السهم = صافي الربح ÷ المعدل الموزون لألسهم العادية
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) :(7-1حدود الدراسة :
تقتصر الدراسة على الحدود التالية :
حدود زمانية  :تقتصر الدراسة على الفترة من  1515إلى .1514
حدود مكانية  :تقتصر هذه الدراسة على دراسة القوائم المالية التابعة لبنك اإلسكان للتجارة
والتمويل.
حدود موضوعية  :تقتصر الدراسة على تحليل أثر تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال ب
(العائد على األصول ,العائد على حقوق الملكية ,العائد على السهم) في بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل.

) :(8-1محددات الدراسة:
تتحدد الدراسة بمجموعة من المحددات والمتمثلة في :
 .1إعتمدت الدراسة على فترة زمنية أقصاها  1514وذلك بسبب عدم توفر بيانات مالية كاملة
لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل للعام  1515عند إعتماد خطة البحث.
 .1عينة الدراسة تقصدية بالتالي ال يمكن تعميم نتائجها على قطاع البنوك.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة

 :)1-2( المقدمة
 :)2-2( تمهيد الدخل
 :)3-0( أشكال ودوافع وأهداف تمهيد الدخل
 :)2-0( العوامل التي تسهل ممارسة تمهيد الدخل
 :)5-0( أساليب وتقنيات تمهيد الدخل
 :)6-0( األداء واألداء المالي
 :)7-0( الدراسات السابقة العربية واألجنبية
 :)8-0( ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
جزين رئيسيين ,األول يعنى باألدبيات النظرية ذات العالقة بموضوع
ينقسم هذا الفصل إلى أ
الدراسة الحالية ،حيث يقسم إلى محورين هما :تمهيد الدخل واألداء المالي ،أما الجزء الثاني فيشمل
مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية.

أوالً :األدب النظري
( :)1-2المقدمة :
يعد الدخل من أهم عناصر القوائم المالية التي يهتم بها أصحاب المصالو بمختلف متطلباتهم
من المعلومات المالية كونه يعبر عن مدى كفاءة اإلدارة في إستخدام الموارد اإلقتصادية المتاحة
لها واستغاللها ،وقد تناول الباحثين في مجال المحاسبة والهيئات والمجالس المحاسبية المحلية
والدولية عناصر القوائم المالية في الكثير من الدراسات لما لها من أهمية بالغة.
وعليه فإن سلوك إدارة الشركات بتوجيه الدخل نحو أهداف محددة سواء بالزيادة أو النقصان قد
وجد إهتماما من قبل الباحثين األكاديمين منذ ما يزيد على مائة عام )،( Buckmaster, 2001
ويتسم األداء المحاسبي بوجود العديد من البدائل في الطرق واإلجراءات والسياسات المحاسبية ،التي
يسمو بإستخدامها من قبل إدارة الشركات للوصول بالربو إلى األرقام والمستويات التي ترغب بها،
فقد تقوم اإلدارة باإلبالغ عن أرباح منخفضة في ظل وجود مستوى أداء جيد للمنشأة وتحقيق أرباح
مرتفعة ،وبالمقابل قد تقوم اإلدارة باإلبالغ ضمن قوائمها المالية عن أرباح عالية علما أن الواقع
يشير إلى أداء غير جيد للمنشأة وأن األرباح الفعلية كانت منخفضة.
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وفي االونة األخيرة وتحديدا في مطلع األلفية الثانية أكتشفت أضخم عمليات التالعب في
األرباح والتى أدت إلى أكبر حالتي إفالس في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية بعد أن حصل
إنهيار مفاجىء لشركتي ( )Enron and Worldcomحيث تبين أن السبب الرئيسي إلنهيارها
هو التالعب في األرباح للتأثير على القيمة السوقية ألسهمها ) ،(Schilit, 2010حيث
أشار) ( Healy, 2003أن تضخيم أرباح الشركة واخفاء ديونها كانت وراء إفالس شركة إنرون.
هناك آراء مختلفة من قبل الكتاب ومنظرو الفكر المحاسبي حول تمهيد الدخل وادارة األرباح
بحيث يراها البعض بأنها ظاهرة تمثل مشكلة في الصناعة وبالمقابل يرى آخرون بأن هذه المشكلة
غير موجودة ).(Dechow and Skinner, 2000
وترى الباحثة أن تمهيد الدخل حالة من إدارة األرباح يعني أن كل عملية تمهيد للدخل تستخدم
بها إدارة األرباح وبالمقابل ال يمكن إعتبار كل عملية إدارة أرباح هي تمهيد للدخل بإعتبار أن
هناك أهدافا أخرى لتمهيد الدخل بخالف إدارة األرباح والتي سوف تستعرضها الباحثة في هذا
الفصل من هذه الدراسة في شكل مستقل فهو مفهوم أوسع من مفهوم تمهيد الدخل.

( :)2-2تمهيد الدخل :
( :)0-0-0مفهوم تمهيد الدخل :
إن موضوع التالعب باألرباح للوصول إلى أهداف معينة من قبل اإلدارة ال يعد من المواضيع
الحديثة بل نشأ مع ظهور الشخصية المعنوية للشركات واستقالل إدارتها عن المالك وقد تنوعت
إدارة األرباح وفقا لألهداف التي تسعى اإلدارة لتحقيقها ومع حدوث األزمة المالية العالمية 1919
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والتي سميت بالكساد العظيم بدأ القائمين على علم المحاسبة بالسعي للحد من سيطرة اإلدارة على
التحكم بالسياسات والطرق المحاسبية والتنوع باإلختيار حسب مصالحها.
وعليه فإن إدارة الشركات تسعى جاهدة لتمهيد الدخل المحقق لديها وذلك بهدف التحكم
بمعدالت نموه ،إضافة إلى تمكينها من التصرف بالخيارات والبدائل المحاسبية بحرية (ابراهيم،
 ،)1556وعليه فإن تمهيد الدخل يعد مجاال متاحا للشركات من خالل إستخدام بدائل متنوعة
تخص اإلعتراف والقياس المحاسبي (الجسار.)1514 ،
ويعد تمهيد الدخل عمال مقصودا تقوم به اإلدارة بإستخدام البدائل المحاسبية بهدف الحد من
تقلبات األرباح ,حتى تتمكن من التأثير على عوائد األسهم وتحقيق أهدافها المختلفة مثل األمن
الوظيفي والمكافآت والحوافز وزيادة ثروة المديرين.
في حين أن بعض اإلدارات تتعمد التالعب بعناصر القوائم المالية من أجل جلب إنتباه
المستثمرين واشعارهم أن ربحية الشركة مستقرة وخاصة إن إنخفاض تقلبات األرباح بين السنوات
يزيد من رغبة المستثمرين باإلستثمار في تلك الشركات.
وعليه فقد ورد في الفكر المحاسبي العديد من التعريفات لتمهيد الدخل منها أن تمهيد الدخل
"يعد نوعا من أنواع إدارة األرباح في الشركات والذي يهدف إلى خفض التقلبات في الدخل عبر
الفترات المالية المختلفة من خالل زيادة أو خفض األرباح الطبيعية إلستخدام هذه الفروقات في
السنوات الالحقة" ).(Mulford and Comiskey, 2002, p: 221
في حين يرى ( )Belkaoui, 2004, p: 450بأن تمهيد الدخل هي "عملية يتم بموجبها توجيه
الدخل بشكل متعمد من قبل اإلدارة بهدف خفض اإلنحرافات في الدخل إلى أدنى حد تقبله
المبادىء المحاسبية المقبولة قبوال عاما (0")GAAP
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ويمكن تعريف عملية تمهيد الدخل على أنها " إحدى أشكال تدخل اإلدارة في عملية القياس
واإلفصاح المحاسبي لما له من تأثير في تقييم مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية،
وفي دقة النتائج وبالذات قدرتها التمثيلية في إتخاذ الق اررات ما دام نابعا من تدخل إداري مقصود"
(صيام ،9..2 ،ص .)361
في حين يمكن تعريف مفهوم تمهيد الدخل على أنه ذلك السلوك اإلداري الذي يسعى لتحقيق
هدف الحد من التذبذبية والتقلب في أرباح الشركات ،وذلك بغية الوصول إلى تحقيق أكبر قدر
ممكن من المصالو واألهداف الخاصة في اإلدارة ،حيث تعتمد اإلدارة على إستغالل المرونة
المتوفرة ،واستغالل أي ثغرات تكون متواجدة في معايير المحاسبة الدولية والتشريعات واألنظمة التي
يتم تطبيقها (أبو هالل ،9.3. ،ص.)36
ويمكن تعريف تمهيد الدخل "بأنه عبارة عن مجموعة من اإلجراءات الخاصة بإستغالل المرونة
المتاحة في عمليات إختيار السياسات واإلجراءات المحاسبية ،وذلك بهدف تخفيض التقلبات
الطارئة على الدخل" ،والذهاب إلى التقارير المالية التي تعكس األداء المالي عبر الفترات المتتالية
حيث يتم العمل في هذا ضمن قائمة الدخل وبنودها واظهارها بصورة أكثر استق ار ار ( Acharya
0)and Lambrecht, 2011
ومع تعدد التعاريف المختلفة لمفهوم تمهيد الدخل ،إال أن بعض الباحثين أروا أنها إتجهت إلى
أن رقم الدخل ال يتمتع بالحرية المطلقة ،أي بأن يظهر بأي إتجاه ممكن ،وانما يتم تقييده وتحديده
ضمن حدود معينة بحيث تراه اإلدارة مالئما من وجهة نظرها (العبد اهلل والحسناوي.)1556 ،
وعليه يمكن القول بأن تمهيد الدخل هو "سلوك إداري يسعى إلى تخفيض التذبذبات في األداء
المالي للشركات وال سيما الدخل منه ،بحيث ينظر أيضا لهذا السلوك على أنه عملية إختيارية
وليست إلزامية وأن إدارة الشركات تقوم به لعرض صورة أفضل حول أدائها لمستخدمي القوائم
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المالية وأن اللجوء إلى السياسات المحاسبية المقبولة هو أساس لتمهيد الدخل فيها" (المطارنة،
 ،9.32ص .)39
وعند إمعان النظر في التعريفات السابقة نجد أنها تركز على قيام الشركات بإستخدام الطرق
واإلجراءات المحاسبية لتجنب التقرير عن التقلبات الحادة في دخلها.
حيث قد تقوم بتشكيل مخصصات غير ضرورية في السنوات ذات األداء المالي الجيد
إلستخدامها في تخفيض المصاريف وزيادة الدخل في السنوات التي تعاني من ضعف في األداء
المالي ,وبالتالي تعزيز ثقة المساهمين.
وعليه فإن الباحثة يمكن أن تعرف تمهيد الدخل بأنه إستخدام المبادىء المحاسبية المقبولة
قبوال عاما والبدائل التي سمحت بها معايير المحاسبة الدولية في تخفيض حدة التقلبات في دخل
الشركة عبر الفترات المالية المتتالية ,بهدف التأكيد على الق اررات اإلستثمارية للمساهمين.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن تأثير تمهيد الدخل اليكون على جميع الحسابات في القوائم المالية ,
وانما على مجموعة محددة من الحسابات وبالتالي فإن تأثير تمهيد الدخل سوف يكون متفاوتا
ومختلفا حسب طبيعة وتوجهات مختلف أصحاب المصالو.

( :)0-0-2تمهيد الدخل وأنواع إدارة األرباح :
يعد تمهيد الدخل من سلوكيات إدارة األرباح ،حيث حدد  Levittرئيس مجلس إدارة البورصة
األمريكية خمسة أنواع إلى إدارة األرباح وهي المسار األكبر ( )big bathحيث يحدث هذا السلوك
من قبل إدارة الشركات في ظروف وجود إعادة هيكلة للشركة واستم ارره لعدة سنوات ،ويتم إستغالل
هذه الظروف خالل فترة مالية معينة للمبالغة في تقدير تكاليف إعادة الهيكلة وتحميلها على
حسابات تلك الفترة مما ي دي إلى تخفيض مصاريف الفترات المالية المستقبلية ( Harris and
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 )Shi, 2014وبالتالي تحسين الدخل في هذه الفترات على إعتبار أن إنخفاض الدخل في سنة
ممارسة هذا السلوك سوف يتم تقبله من قبل المحللين الماليين ولن ي ثر على السوق على أساس
وجود أرباح مستقبلية متوقعة ،كما وتلجأ إدارة الشركات أحيانا إلى تمهيد الدخل من خالل الزيادة
في اإلحتياطيات وتعزيز اإليرادات في فترات مالية معينة (0)Kieso, et.al., 2001
كما وتعتبر محاسبة اإلستحواذ الخالقة (  )Criative Accountingإحدى أنواع إدارة
األرباح والتي تتشابه مع سلوك تمهيد الدخل حيث تقوم هذه المحاسبة على تحويل بعض
المصاريف في الشركات المستحوذ عليها إلى ديون مستقبلية ،مما ينعكس على أدائها المالي
( ،)Jensen, 2005ويمكن في ذات السياق أيضا إستغالل البنود غير الهامة حيث تتجه إدارة
الشركات أحيانا إلرتكاب أخطاء بشكل منظم ومنهجي إلعتقادهم بعدم وجود أثر يذكر على الوضع
المالي لها في حين أن لجوئهم للبنود ذات العالقة الغير مادية قد ي ثر بالفعل سلبا على ق اررات
المستثمرين ويضعف الثقة في معايير التدقيق الدولية بإعتبار أن هناك عدم وضوح في تطبيق
مفهوم األهمية النسبية (أرينز ولوبك .)1555 ،كما ينظر إلى القيام باإلعتراف المسبق بالدخل
كسلوك شائع إلدارة األرباح حيث تقوم اإلدارة من خالله باإلعتراف بإيرادات معينة ضمن سجالتها
قبل إكتمال العمليات المالية كالبيع أو تقديم الخدمة ،وهذا يعد خروجا عن ما نصت عليه معايير
المحاسبة الدولية بمبدأ اإلعتراف باإليرادات (الكندري.)9.39 ،
وهنا ترى الباحثة تشابها كبي ار بين سلوك اإلدارة في تمهيد الدخل وبين األنواع المختلفة إلدارة
األرباح ,حيث تقوم إدارة الشركات بإدارة األرباح بهدف التأثير في األداء المالي مما يخدم مصالحها
ويساهم في إقناع المستثمرين بأن شركاتهم تدار بكفاءة عالية وتحقق نسب ربحية مقبولة.
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( :)3-0أشكال ودوافع وأهداف تمهيد الدخل :
( :)0-3-0أشكال تمهيد الدخل :
أورد الباحثون فـي تمهيـد الـدخل شـكالن أساسـيان لـه( ،قرعـان( ،)1555 ،العبـداهلل والحسـناوي،
( ,)Bagnoli and Watts ,2010( ،)Belkaoui, 2004 ) ،)1556حمــد وأبــو نصــار،
( ,)1513المطارنة ،)1514 ،وآخرون .وهما كاآلتي:
 - 0التمهيــد الحقيقــي :وهــو التمهيــد الــذي ينــتج عــن العمليــة الطبيعيــة لتوليــد األربــاح فــي الشــركة
دون وجود أي تأثير غير طبيعي فيهـا (جهمـاني ،)1551 ،حيـث يعتبـر هـذا التمهيـد مقصـود
وتصــمم عليــه اإلدارة للســيطرة علــى األحــداث االقتصــادية ومــدى تــأثيره فيهــا ،ك ـالتركيز علــى
الق ـ ـ اررات التشـ ــغيلية أو االســـتثمارية (الخـ ــوري والشـ ــخاترة ،)1514 ،أو م ــن خـ ــالل إسـ ــتخدام
اإلدارة إلي ـ ـرادات ومصـ ــروفات فت ـ ـرة معينـــة بهـــدف القيـ ــام بتـ ــأثير مح ــدد علـ ــى الـــدخل المعلـ ــن
(أبوهالل.)1515 ،
وهــذا يعنــي أن سياســة اإلدارة فــي تحديــد واختيــار األحــداث اإلقتصــادية يمكــن اإلســتفادة
منها في سلوك تمهيد الدخل ،والتي ترتبط في الطرق المحاسبية المتبعة فيها ,واجـراءات نقـاط
اإلعت ـراف بالــدخل .كمــا ويهــدف تمهيــد الــدخل الحقيقــي فــي تقليــل اإلنح ارفــات المتوقعــة وغيــر
المتوقعة للدخل من خالل التركيز على توقيت حصول المعامالت والصفقات التجارية.
 - 0التمهيــــد الــــوهمي :ويتعل ــق ه ــذا الن ــوع م ــن التمهي ــد ،بطريقـ ـة توزي ــع التكلف ــة عل ــى الفتـ ـرات
المحاسبية ،أو عن طريـق التصـنيف الـداخلي لعناصـر قائمـة الدخــل ،لتحقــيق أهــداف اإلدارة،
حيث يتم نقل تكلفة أو إيراد مـن فتـرة ماليـة إلـى أخـرى فـي الشـركة ،أي أن التمهيـد الـوهمي ال
يكون له تأثير مباشـر علـى التـدفقات النقديـة ،وانمـا يكـون علـى بعـض األرقـام المحاسـبية فقـط
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أي بنق ــل البن ــود أو العناص ــر الت ــي تتك ــون منه ــا القـ ـوائم المالي ــة ،أو ف ــي التغيي ــر ف ــي الط ــرق
المحاسبية المختلفة.
وقـد ذهـب العديــد مـن البـاحثين فــي بعـض الد ارسـات إلــى تحديـد تمهيـد الــدخل فـي شــكلين
آخ ـرين (أب ــو ه ــالل2002( ,)1515 ،

( ,)Michael & Nahum,إبــراهيم)1556 ،

و(المطارنـة ،)1514 ،مــن خــالل النظــر إلــى نوعيـة القـ اررات المتخــذة مــن قبــل اإلدارة لتحقيــق
األهداف العامة من إعداد القوائم المالية وهي كما يلي:
 الشكل األول :األساليب التي تستخدم الق اررات اإلداريةوت ـرتبط هــذه األســاليب بق ـ اررات اإلدارة المتعلقــة باألنشــطة اإلســتثمارية واإلنتاجيــة لتعــديل
اإليرادات المتوقعة ،ويطلق على هذا النوع من األساليب " األسـاليب ذات التـأثير الموضـوعي
أو الحقيقي " .حيث يذهب المحاسب إلى إستخدام هذا األسلوب إستنادا إلى ما توجهه اإلدارة
بــه ممــا ي ـ دي فــي نهايــة المطــاف إلــى تغييــر حقيقــي فــي النتــائج النهائيــة للحس ـابات والمركــز
المالي والتدفقات النقدية ،ويتم هذا من خالل ما يقوم به مـن تحكـم فـي وقـت حـدوث األحـداث
اإلقتصــادية والتعــديل عليهـا إضــافة إلــى الــتحكم فــي التقــديرات المحاســبية أو القيــام فــي التــأثير
على القيم الدفترية من خالل التخصيص والتبويب لهذه القيم ،وذلك بمـا يتماشـى مـع المفـاهيم
والمعايير المعمـول بهـا فـي الشـركة ال سـيما فـي إتبـاع السياسـات والطـرق المحاسـبية كـالتحول
فــي طــرق اإلهــتالك ،والقيــام بإعــادة النظــر فــي تقيــيم المخــزون الســلعي والتحــول مــن طريقــة
ألخرى في تقييمه كالتحول من طريقة الوارد أوال وارد أخي ار إلى المتوسـط المـرجو ،وعليـه فـإن
هذا األمـر يـنعكس فـي النهايـة علـى القـيم الجـاري إعـدادها بهـدف القيـام بإعـداد القـوائم الماليـة
الختامية في نهاية الفترة المالية في الشركة.
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 الشكل الثاني :األساليب التي تستخدم ق اررات متعلقة بالمعايير المحاسبيةوت ـرتبط هــذه األســاليب فــي المعــايير المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة والتــي ت ـرتبط بإختيــارات
اإلدارة في تطبيق أساليب وطرق محاسبية معينة ،وذلك بهدف التأثير على نتائج األنشطة الخاصة
فــي الفت ـرة الماليــة ،وذلــك مــن خــالل إعــادة النظــر فــي التبويــب الخــاص فــي عــرض الق ـوائم الماليــة
ومعالجة بعض العناصر فيها كالعناصر العادية أو غير العادية وذلك وفقا ألهميتهـا النسـبية ،وذلـك
بمــا ال يـ ثر علــى التــدفقات النقديــة ،وعليــه فــإن الشــركات تــذهب أحيانــا فــي إعتمــاد وتطبيــق مع ـايير
محاسبية معينة دون أخرى (اللوزي.)1513 ،
وترى الباحثة بأن األدوات التي تستخدمها إدارة الشركات في تمهيد الدخل تكـون إمـا مـن خـالل
إسـ ــتخدام الق ـ ـ اررات اإلداريـ ــة المتعلقـ ــة فـ ــي اإلسـ ــتثمار واإلنتـ ــاج ،أو مـ ــن اإلختيـ ــار األمثـ ــل للمعـ ــايير
والسياسات والطرق المحاسبية والتغييرات فيها ،ويأتي ذلـك بغـرض تعزيـز صـورة أداء الشـركة المـالي
م ــن خ ــالل النظ ــر إل ــى ك ــل م ــن العائ ــد عل ــى الموج ــودات والعائ ــد عل ــى حق ــوق الملكي ــة إض ــافة إل ــى
الربحية.

( :)0-3-0دوافع وأهداف تمهيد الدخل :
تلجأ اإلدارة إلى تمهيد الدخل في المنشآت ,وذلك بهدف تحقيق العديد من المزايا والمنافع لها
( (Bauman and Shaw, 2006حيث تناول الباحثون في موضوع تمهيد الدخل الدوافع واألهداف
التي تسعى اإلدارة لتحقيقها من خالل المحافظة على مستوى معين من الدخل( Herrman, et.al.,
 )2003عن طريق العديد من األساليب والتقنيات المحاسبية.
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"وعليه فإن دوافع المديرين لتمهيد الدخل تعتمد بشكل خاص على توقعات لديهم كانوا يرغبون
في نقلها ,حيث يتم اللجوء لتمهيد الدخل إستنادا لفهم المديرين وغيرهم من مستخدمي القوائم المالية
ليتم إستخدامها واإلستفادة منها في عملية صنع القرار"(أبو غنيم ,9.36 ,ص.)30
ومن خالل ما سبق وفي ضوء ما تم الرجوع إليه من دراسات وأدب سابق تناول موضوع دوافع
الشركات لتمهيد الدخل يمكن ذكرها كما يلي :
 -1مظهر الشركة الذي يتصف بالقوة أمام مستخدمي بياناتها الخارجيين وظهور إدارة الشركة أيضا
بالمستوى المطلوب والكف أمام مستخدمي البيانات المالية (المطارنة.)1514 ،
 -1تجنب اإلبالغ عن الخسائر في قوائمها المالية ,وذلك يتم من قبل اإلدارة سعيا منها لتجاوز
المخاطر التي قد تنجم عند حدوث توقعات بأن ينحدر الدخل إلى ما دون الصفر في فترة
مالية معينة ,مما يضمن أن اإلدارة تقوم بعملها المطلوب والذي يسعى إلى تحسين الكفاءة
المالية على أتم وجه (.)Fels, 2015
 -3الزيادة في األرباح المتحققة والمتوقعة من خالل زيادة اإلستحقاقات واإلحتياطيات بمعنى أنها
تسحب أرباحا مستقبلية لتحسن أرباح السنة الحالية ,وبالمقابل عندما تحقق الشركات أرباحا
بشكل أكبر من األرباح المتوقعة فإنها تقوم بممارسة تمهيد الدخل من خالل تخفيض
اإلستحقاقات المحاسبية بمعنى أنها تدخر جزءا من أرباح السنة الحالية إلستخدامه في
تحسين أرباح سنوات مستقبلية (.)Gaganis, et.al., 2016
 -4زيادة حقوق اإلدارة المرتبطة باألرباح مثل التعويضات وحقوق الخيارات المتعلقة باألسهم
والمكافآت حيث يكون تأثير تمهيد الدخل سلبي على الشركة ،وبالمقابل يكون التأثير إيجابي
على الشركة عندما تتسبب عملية تمهيد الدخل بتخفيض تكلفة أرس المال من خالل
الحصول على التمويل بفوائد مخفضة ،أما التأثير على المجتمع المحيط بالمنشأة والبيئة
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فيساهم تمهيد الدخل في تخفيض التكاليف السياسية من خالل تخفيض المساهمة في تنمية
المجتمع والبيئة والضرائب (Stolowy and Breton, 2004).
 -5تعد الحوافز والمكافآت اإلدارية من العوامل التي تحقق التقارب بين أطراف المصالو ،حيث أن
وجودها يساعد اإلدارة في بذل جهودها نحو تحقيق أكبر عوائد محاسبية ضمن خطة خاصة
لهذه الحوافز سعيا لتحقيق المنفعة المتأتية لإدارة وإلصحاب المصلحة من المستثمرين
والمساهمين (عبد ،)1514 ،من هنا يمكن إعتبار الحوافز اإلدارية من العوامل المالئمة
إلستخدام تمهيد الدخل في المنشآت ،وذلك من خالل إستخدام سياسات محاسبية ينتج عنها
زيادة في الدخل المعلن لها (حبيب.)1553 ،
من هنا تقوم اإلدارة بالذهاب إلى إختيار طرق محاسبية ت دي إلى أرباح أعلى وفي
وقت مبكر ،وذلك لزيادة حوافزها ودعم مراكزها الوظيفية مما يشكل توافقا تاما مع نظرية
الوكالة والتي ترتكز بمفهومها أن اإلدارة دائما تسعى إلى زيادة منافعها الذاتية من خالل
التأثير في األرباح السنوية بإستخدام الطرق المحاسبية المعتمدة والمطبقة (غنيمي.)1511 ،
وعليه فإن اإلتجاه نحو سلوك تمهيد الدخل يعتبر عامال مهما ،حيث أن اإلنخفاض
غير المتوقع في دخل الشركة يدفع اإلدارة إلى تحسين المستوى العام لجهودها لكسب هذه
الحوافز ومن هذا المنطلق فإن توافر خطة للحوافز اإلدارية يوجد دافعا لإدارة لكي تهتم
بتمهيد الدخل أكثر ،من إهتمامها بزيادة دخل الفترة الحالية (أبوهالل.)1515 ،
وترى الباحثة بأن المكافآت والحوافز اإلدارية تلعب دو ار مهما في سلوك تمهيد الدخل،
ال سيما عند القيام بإختيار البديل األفضل من بين بدائل القياس والتقييم المحاسبي مما
يهدف إلى الحصول على هذه الحوافز والتي تأتي ضمن خطة ممنهجة يتم وضعها من قبل
اإلدارة العليا لإدارة التنفيذية والرامية إلى تعظيم المنفعة الذاتية والعامة.
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 -6يذهب العديد من المختصين إلى أن الشركات التي تعتمد في هيكلها التمويلي على نسب
أعلى من الديون مقابل حقوق الملكية تلجأ إلى إختيار بعض السياسات المحاسبية التي تعود
عليها بزيادة أرباحها المحققة وبالتالي تخفيض كلفة الحصول على القروض ،والسعي وراء
تحسين قيمتها السوقية بالمقارنة مع ما يشابهها من شركات أخرى ،والتي تعتمد في هيكلها
التمويلي على حقوق الملكية بنسبة أعلى ،حيث تلجأ هذه الشركات إلى الطرق المحاسبية
التي تنعكس على نسبتي السيولة والربحية فيها وتحسينها باإليجاب (غنيمي.)1511 ،
وأن تمهيد الدخل فيها ي دي إلى جذب الثقة من الدائنين وزيادتها ،إضافة إلى باقي
المستثمرين فيها حيث يعتبر ه الء بأن الشركة ستقوم بسداد إلتزاماتها في المواعيد المتفق
عليها ،وأن ثقتهم بإستقرار الدخل ت دي إلى إمكانية توافر القروض للشركة بشكل مستمر،
وعليه فإن تمهيد الدخل يعد سياسة يمكن من خاللها النظر إلى متوسط الديون وتأثيراتها
بالدخل (عبد .)1514 ،كما وفي ذات السياق فإن نوع الملكية يعتبر عامال مهما في دفع
المستثمرين إلى اإلستثمار في الشركات في حين ينظر إلى الشركات التي تساهم الحكومات
في ملكيتها كمحل إهتمام أكبر من قبلهم ،حيث أنها تخضع إلى الفحص المستمر والتدقيق
من قبل الجهات الحكومية الرقابية المختلفة ,األمر الذي ي دي إلى الحد من فسو المجال
أمام اإلدارة في إتخاذ األنشطة الممهدة للدخل مقارنة بشركات القطاع الخاص (العبداهلل
والحسناوي.)1556 ،
أما إنتشار الملكية وقاعدتها(ملكية األسهم) بشكل موسع فإن مدرائها يكونون في وضع
أفضل للقيام في تبني طرق محاسبية تخدم مصالحهم ،من هنا فإن سلوك تمهيد الدخل يزيد
مع إتساع هذه القاعدة في الشركات (الخوري وشخاترة.)1514 ،
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وهناك العديد من العوامل األخرى التي قد ت ثر في تمهيد الدخل كربحية الشركة،
واألصول القابلة لإهتالك ،والضرائب المفروضة ونوع الملكية الخاص بالشركة وانتشارها
واألرباح الموزعة (أبوهالل.)1515 ،
 -7إستقرار قيمة األسهم للشركة في السوق حيث تلجأ الشركات إلى تمهيد الدخل عندما ترغب
إدارتها تلبية إحتياجاتها المالية ،وذلك من خالل بيع األسهم إال أن تذبذب أسعارها في
السوق المالي قد يسبب العديد من المشاكل لإدارة ،وعليه فإن إرتفاع أسعار األسهم ي دي
إلى زيادة المنافع للمستثمرين وتحقيق رفاهيتهم (أبوغنيم.)1516 ،
 -2الحد من مخاطر اإلستثمار "يعمل تمهيد الدخل على الحد من درجات المخاطرة في
إستثمارات الشركة ،وذلك من خالل المحافظة على مستوى أرباح معينة" (أبوغنيم.)1516 ،
ومن هنا تستنتج الباحثة العديد من الدوافع التي تدفع الشركات إلى سلوك تمهيد الدخل ضمن
المرونة المتاحة لها والتي تتجلى في إستقرار توزيعات األرباح وزيادة ثقة المساهمين في اإلدارة
والى تخفيض المخاطر التمويلية وتنمية عالقة الشركة بمساهميها ودائنيها وذلك من خالل تخفيض
تكاليف اإلقتراض وأيضا إلى مقابلة توقعات المحللين الماليين حول األرباح ،إضافة لسعي الشركات
إلى الظهور بمظهر يتصف بالقوة أمام األطراف ذات العالقة معها ،أما أهداف تمهيد الدخل فإنها
تتجلى في العديد من النقاط كما يلي :
 -1تعظيم قيمة حقوق المساهمين :
ويأتي هذا األمر من خالل إستجابة األسواق المالية لمعلومات الدخل الممهد وارتفاع
األسعار السوقية ألسهم تلك الشركات حيث يساهم في توفير الحماية ألصحاب المصالو من
المساهمين (0)Graham, et.al., 2005
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 -1األمان الوظيفي للمدراء التنفيذيين :
يلجأ المدراء التنفيذيين إلى تمهيد الدخل لضمان أمانهم الوظيفي وخلق حالة من التوازن
على مستوى اإلدارة .مما يساعد ه الء المدراء من إطالة مدتهم في إدارة الشركة والتقليل من
فرص اإلستغناء عن خدماتهم من قبل مجالس اإلدارة إذا ما كان أدا هم سيء (9.39
0)Charfeddine and Bouain,
 -3جذب واستقطاب المزيد من األموال والمستثمرين للشركة :
يهدف تمهيد الدخل في الشركات دفع المستثمرين إلى ضخ المزيد من األموال في
الشركة وذلك بسبب القناعة المتولدة لديهم في إنخفاض المخاطرة وقدرة الشركة على
اإلستم اررية ( 0)Graham, et al., 2005كما أن توفير بيانات منسقة تظهر معدالت نمو
ثابتة ومنتظمة للدخل عبر الفترات المالية المتالحقة التي تسهم في توجيه تنب ات المستثمرين
وتوقعاتهم باإلتجاه الذي ترغب به اإلدارة ويحقق مصالحها (Markarian and Gill-De-
0)Albornoz, 2012
 -4تحسين العالقات مع العاملين والموردين :
يتم اللجوء إلى تمهيد الدخل بهدف تحسين العالقات بين العاملين والموردين للمواد
األولية والمستلزمات السلعية وغيرهم من المتعاملين مع الشركة مما يحقق ضمان مميز
للموردين (0)Chen, et.al., 2009
 -5تغيير الدخل من خالل إستخدام السياسات المحاسبية :
تقوم اإلدارة في تغيير الدخل من واقع بياناتها المحاسبية المعروضة في قوائمها المالية بما
يتفق مع أهدافها وذلك بهدف تحسين قيمة الشركة من خالل اإلحتفاظ في مكتسبات فترة مالية
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لفترات أخرى تكون فيها األرباح متقلبة بشكل حاد دون أي إنتهاك للمعايير المحاسبة الدولية
المتبعة (0)Zhang, 2016
وبالتالي يمكن للباحثة تلخيص أهداف تمهيد الدخل بالنقاط التالية :
 تعظيم ثروة اإلدارة وزيادة مكاسبها خاصة في ظل نظام المكافآت المبني على األداء.-

زيادة األمان الوظيفي لإدارة من خالل إقناع األطراف ذات العالقة بجودة العملية اإلدارية
واستمرار أداء الشركات.

 ضمان الحصول على التدفقات النقدية الالزمة للشركة بتكاليف منخفضة نظ ار لتصوراألطراف ذات العالقة مثل المساهمين والدائنين بإنخفاض مخاطر الشركة.
-

تحسين العالقة بين الشركة وكل من الموردين والموظفين والجهات األخرى التي لها
تعامالت مع الشركة وتجنب المطالبة بزيادة الرواتب.

-

الحصول على العديد من المزايا الضريبية والتعاقدية.

-

تجنب التكاليف السياسية.

( :)2-0العوامل التي تسهل ممارسة تمهيد الدخل :
ناقش منظرو الفكر المحاسبي عدة عوامل مختلفة تساعد عند وجودها إدارة الشركات على
ممارسة عملية تمهيد الدخل كونها توفر غطاء قانونيا لشرعية هذه الممارسة في بعض الحاالت
وظروف مالءمة لإستفادة من تمهيد الدخل أحيانا أخرى ،حيث يشكل عدم توفر هذه العوامل في
بيئة األعمال عائقا أمام اإلدارة وبالتالي عدم تمكنها من ممارسة تمهيد الدخل والمحافظة على حد

26

معين من السلوك المهني دون الوصول إلى مرحلة الغش والتضليل ،ويمكن حصر هذه العوامل كما
يلي :
 -0مرونة تطبيق المبادىء المحاسبية :
تعتبر المرونة في تطبيق المبادىء المحاسبية أم ار طبيعيا ومقبوال من مختلف الجهات ذات
العالقة ,حيث تختلف الظروف البيئية المحيطة بالشركات وبالتالي قد ال تعتبر السياسات المحاسبية
المطبقة في شركة معينة أو قطاع معين مناسبة لشركة أخرى.
وتسمو هذه المرونة إلدارة الشركات الفرصة لممارسة تمهيد الدخل .وقد تنبهت العديد من الجهات
المنظمة لمهنة المحاسبة إلى السلوك اإلداري تجاه مرونة تطبيق المعايير المحاسبية (Durtschi
) and Easton, 2005وكما يلي :
 التركيـ ـ ــز علـ ـ ــى عـ ـ ــدم تحـ ـ ــول المنشـ ـ ــآت مـ ـ ــن خيـ ـ ــار محاسـ ـ ــبي إلـ ـ ــى خيـ ـ ــار آخـ ـ ــر دون وجـ ـ ــودمب ـ ــررات ل ـ ــذلك التح ـ ــول كص ـ ــدور معي ـ ــار محاس ـ ــبي جدي ـ ــد أو الغ ـ ــاء ب ـ ــديل مع ـ ــين وغيره ـ ــا م ـ ــن
المبررات المقبولة.
 الطل ـ ــب م ـ ــن اإلدارة اإلفص ـ ــاح ض ـ ــمن اإليض ـ ــاحات المرفق ـ ــة م ـ ــع القـ ـ ـوائم المالي ـ ــة ع ـ ــن عملي ـ ــةالتحـ ـ ــول مـ ـ ــن خيـ ـ ــار محاسـ ـ ــبي إلـ ـ ــى آخـ ـ ــر وبيـ ـ ــان أثـ ـ ــر هـ ـ ــذا التحـ ـ ــول بشـ ـ ــكل يعطـ ـ ــي صـ ـ ــورة
واضحة إلصحاب المصالو.
 الب ـ ـ ــدء بإلغ ـ ـ ــاء بع ـ ـ ــض الب ـ ـ ــدائل المحاس ـ ـ ــبية به ـ ـ ــدف الوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ــى نم ـ ـ ــوذج نظ ـ ـ ــري متكام ـ ـ ــلللمحاسـ ــبة الماليـ ــة ففـ ــي معـ ــايير المحاسـ ــبة الدوليـ ــة تـ ــم إلغـ ــاء طريقـ ــة ال ـ ـوارد أخي ـ ـ ار صـ ــادر أوال
عن ـ ــد إحتســ ــاب كلف ـ ــة المبيعــ ــات ،وطريق ـ ــة توحيــ ــد المص ـ ــالو )Method

 (Poolingعنــ ــد
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اإلن ــدماج ب ــين ش ــركتين وك ــذلك إلغ ــاء طريق ــة اإلنج ــاز الكل ــي ف ــي محاس ــبة عق ــود المق ــاوالت
(.)Dou, et.al., 2013
وترى الباحثة أن هذه اإلجراءات تحد من قدرة اإلدارة على إستغالل الخيارات المحاسبية
وتوجيهها نحو تحقيق الدخل الذي ترغب بتحقيقه لكن على الرغم من ذلك فإنه ما زال هناك العديد
من البدائل التي يحق لإدارة األختيار بينها خاصة عند بداية المشروع.
 -0ضعف التدقيق الخارجي :
إن وجود ضعفا في التدقيق الخارجي للشركات يفسو المجال أمام اإلدارة إلستغالل ذلك
الضعف والقيام بإدارة األرباح بالطريقة التي يرونها مناسبة بما يحقق أهدافها حيث أن تنفيذ
التدقيق الخارجي بمهنية عالية والتزام المدققين بقواعد السلوك المهني يقلص من إمكانية تالعب
اإلدارة باألرباح )0(Bauwhde and Willekens, 2000

 -3ربحية الشركات :
تعتبر ربحية الشركة من العوامـل الضـرورية حيـث يعتمـد عليهـا بشـكل كبيـر عنـد القيـام بتمهيـد
الدخل ,وال يمكن إتباع سلوك التمهيد عند وجود ربحية متدنية وضعيفة (العبداهلل وآخرون،)1557 ،
فالشركات ذات الخسائر المتعاقبة على مر السنوات يكون أدائها ضعيف وأرباحهـا منخفضـة ،وعليـه
م ــن الص ــعب أن تج ــد وس ــائل وأدوات للتمهي ــد ،حي ــث غالب ــا م ــا تلج ــأ ال ــى تعجي ــل أو تأجي ــل بع ــض
المصروفات كمصاريف البحث العلمـي والتـدريب والتطـوي ،مـن هنـا فكلمـا زادت ربحيـة الشـركة كلمـا
زادت اإلحتماالت في إتباع سلوك تمهيد الدخل فيها وذلك بسـبب تـوفر وسـائل أخـرى متعـددة أمامهـا
(ابراهيم.)1556 ،
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 -2المزايا الضريبية والتعاقدية :
يلعب تمهيد الدخل دو ار مهما في تمكين الشركات من الحصول على العديد من المزايا ومن
أهمها المزايا الضريبية والمزايا التعاقدية وعقود مكافآت اإلدارة ،إضافة إلى إستغالل تخفيض
الضرائب من خالل النظر إلى المس ولية الضريبية (0)Rydqvist, et.al., 2014

( : )5-0أساليب وتقنيات تمهيد الدخل :
تـ ــم اإلشـ ــارة فـ ــي الفكـ ــر المحاسـ ــبي إلـ ــى العديـ ــد مـ ــن األسـ ــاليب والتقنيـ ــات التـ ــي تتبعهـ ــا اإلدارة
للوصـ ــول إلـ ــى أهـ ــداف محـ ــددة مسـ ــبقا بحيـ ــث يـ ــتم إسـ ــتخدام األسـ ــلوب الـ ــذي يحقـ ــق النتـ ــائج التـ ــي
ترغــ ــب بهــ ــا اإلدارة وفيمــ ــا يلـ ـ ــي بعــ ــض األســ ــاليب والتقني ـ ــات المسـ ـ ــتخدمة لغاي ـ ــات تمهيــ ــد الـ ـ ــدخل
وهي كاآلتي :

 -0تصنيف بنود قائمة الدخل :
ويـ ــتم إسـ ــتخدام هـ ــذا التصـ ــنيف مـ ــن قبـ ــل اإلدارة للتـ ــأثير علـ ــى الـ ــدخل المعلـ ــن مـ ــن األنشـ ــطة
التش ـ ــغيلية ،به ـ ــدف تقلي ـ ــل اإلنح ارف ـ ــات غي ـ ــر المتوقع ـ ــة وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل القي ـ ــام بتص ـ ــنيف البن ـ ــود
غير العادية ضمن األنشطة اإلعتيادية في الشركة (المطارنة.)1514 ،
 -0اإلهتالك :
ويمكـ ــن مـ ــن خـ ــالل اإلهـ ــتالك القيـ ــام بتغييـ ــر أعمـ ــار األصـ ــول لتنفيـ ــذ تمهيـ ــد الـ ــدخل ،حيـ ــث
أن عمليـ ـ ــة تغييـ ـ ــر طريقـ ـ ــة اإلهـ ـ ــتالك مـ ـ ــن الممكـ ـ ــن أن ينظـ ـ ــر إليهـ ـ ــا بأنهـ ـ ــا سياسـ ـ ــة محافظـ ـ ــة ،ال
س ـ ــيما ب ـ ــأن التح ـ ــول م ـ ــن طريق ـ ــة إل ـ ــى أخ ـ ــرى يج ـ ــب أن ي ـ ــتم م ـ ــن خ ـ ــالل الرج ـ ــوع إل ـ ــى المع ـ ــايير
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المحاســـبية ،ومـ ــن هنـ ــا فـ ــإن عمليـ ــة التحويـ ــل هـ ــذه تسـ ــاهم فـ ــي زيـ ــادة أو تخفـ ــيض الـ ــدخل المتحقـ ــق
(العازمي.)1513 ،
 -3تكوين المخصصات :
تلج ـ ـ ــأ الش ـ ـ ــركات ف ـ ـ ــي نهاي ـ ـ ــة الفتـ ـ ـ ـرة المالي ـ ـ ــة بتك ـ ـ ــوين مخصص ـ ـ ــات وذل ـ ـ ــك به ـ ـ ــدف مواجه ـ ـ ــة
إلت ازم ـ ــات متوقع ـ ــة ،ونظـ ـ ـ ار ألن ه ـ ــذه المخصص ـ ــات ال تك ـ ــون مح ـ ــددة القيم ـ ــة بص ـ ــورة نهائي ـ ــة ف ـ ــإن
الشـ ــركة تلجـ ــأ لتكـ ــوين هـ ــذه المخصصـ ــات بقـ ــيم تقديريـ ــة ،مثـ ــل مخصصـ ــات القضـ ــايا وغيرهـ ــا مـ ــن
المخصصـ ـ ـ ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ــرى مثـ ـ ـ ـ ــل مخصـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ــديون المشـ ـ ـ ـ ــكوك فـ ـ ـ ـ ــي تحصـ ـ ـ ـ ــيلها ،والض ـ ـ ـ ـ ـرائب
المسـ ــتحقة ،والقـ ــروض المدينـ ــة ،إضـ ــافة إلـ ــى إلت ازمـ ــات الكفـ ــاالت المطلوبـ ــة (

pragg,

Van

0)2001
 -2اإلحتياطيات :
ويـ ـ ــتم إسـ ـ ــتخدام اإلحتياطيـ ـ ــات عنـ ـ ــد القيـ ـ ــام بتطبيـ ـ ــق تمهيـ ـ ــد الـ ـ ــدخل بهـ ـ ــدف إقتطـ ـ ــاع نسـ ـ ــب
محـ ـ ــددة مـ ـ ــن ربـ ـ ــو الشـ ـ ــركة المتحقـ ـ ــق فـ ـ ــي السـ ـ ــنوات ذات األداء الجيـ ـ ــد ليـ ـ ــتم عكسـ ـ ــها الحقـ ـ ــا فـ ـ ــي
السنوات األخرى ذات األداء غير الجيد (العازمي.)1513 ،
 -5التالعب في المبيعات :
وتمـ ـ ـ ــارس اإلدارة إسـ ـ ـ ــلوب التالعـ ـ ـ ــب بعمليـ ـ ـ ــة اإلعت ـ ـ ـ ـراف والقيـ ـ ـ ــاس المتعلقـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالمخزون
المباع أو باألرصدة المحتفظ بها لديها وكما يلي :
 -1تعجي ـ ــل توقي ـ ــت عملي ـ ــة البي ـ ــع :بحي ـ ــث ي ـ ــتم اإلعتـ ـ ـراف ب ـ ــإيرادات المبيع ـ ــات قب ـ ــل إكتم ـ ــال
الشروط الالزمة لإعتراف.
 -1زيادة اإلنتاج في ظل إنخفاض األسعار.
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 -3تس ــهيل شـ ــروط البيـ ــع باآلجـ ــل :وتهـــدف هـــذه السياس ــة إلـــى زيـ ــادة حسـ ــابات الـــذمم المدينـــة
ممـ ــا يعنـ ــي رف ـ ــع أرس المـ ــال العام ـ ــل وكـ ــذلك زي ـ ــادة اإلي ـ ـرادات دون أن يقابله ـ ــا زيـ ــادة ف ـ ــي
التدفقات النقدية التشغيلية (.)Matsuura, 2008
 -6مصاريف اإلطفاء :
تلجـ ـ ـ ــأ الشـ ـ ـ ــركات إلـ ـ ـ ــى تخفـ ـ ـ ــيض الـ ـ ـ ــدخل مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل اإلطفـ ـ ـ ــاء للمصـ ـ ـ ــاريف قبـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــدة
اإلسـ ــتحقاق ،والعكـ ــس صـ ــحيو ويـ ــتم تأجيلهـ ــا بالعـ ــادة إلـ ــى الفت ـ ـرات الجيـ ــدة ،ومـ ــن األمثلـ ــة عليهـ ــا
مصاريف التأسيس (العازمي.)1513 ،
 -7المصاريف واإليرادات غير المستحقة :
تلجـ ـ ــأ الشـ ـ ــركات إلـ ـ ــى اإلعت ـ ـ ـراف بهـ ـ ــذه اإلسـ ـ ــتحقاقات ألغ ـ ـ ـراض تمهيـ ـ ــد الـ ـ ــدخل حيـ ـ ــث يـ ـ ــتم
اإلعتراف بالمصاريف بحسب متطلبات المعايير المطبقة فيها (المطارنة.)1514 ،
 - 8زيادة اإل نتاج من أجل تخفيض تكلفة البضاعة المباعة :
تتب ـ ــع الشـ ـ ــركات هــ ــذه الطريق ـ ــة بهــ ــدف اإلســ ــتفادة م ـ ــن الكل ـ ــف المنخفض ـ ــة للم ـ ـ ـواد المشــ ــتراه
سـ ـ ـواء المـ ـ ـواد األولي ـ ــة الت ـ ــي ت ـ ــدخل ف ـ ــي الص ـ ــناعات أو البض ـ ــائع حي ـ ــث أن ـ ــه كلم ـ ــا زادت كمي ـ ــة
البضـ ـ ـ ــاعة (الم ـ ـ ـ ـواد المشـ ـ ـ ــت اره) كلمـ ـ ـ ــا إسـ ـ ـ ــتطاعت المنشـ ـ ـ ــاة مـ ـ ـ ــن الحصـ ـ ـ ــول علـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــعر أقـ ـ ـ ــل
(0)Matsuura, 2008
وقــد تناولــت الباحثــة مصــطلو الشــركات فــي د ارســتها الحاليــة كــون أن البنــوك التجاريــة تعــد أحــد
أشــكال الشــركات التجاريــة والتــي أشــار إليهــا قــانون الشــركات األردنــي الصــادر ،إضــافة إلــى الســوق
المالي األردني (.)http://www.exchange.jo
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( :)6-2األداء واألداء المالي :
( :)0-6-0األداء :
يعتبر مفهوم األداء من المفاهيم المهمة في كافة المجاالت والعلوم ,حيث تتعدد وتختلف
مجاالت األداء في المنشآت بحسب طبيعة األنشطة التي تقوم بها ,ويقسم األداء بشكل أساسي إلى
قسمين رئيسيين وهما :
 األداء المالي  :حيث يعد من المقاييس المهمة للحكم على نتائج أعمال المنشآتوطبيعتها ,وعليه فإن عدم تحقيق المشآت إلداء مالي كما هو مطلوب يعرضها للعديد من
المخاطر والتي من أهمها خطر عدم البقاء واإلستم اررية ,أما عند وجود أداء جيد ومتفوق
فإن هذا األمر يضمن لها تحقيق أكبر ميزة تنافسية.
 األداء غير المالي  :يتم التركيز في هذا األداء على المقاييس غير المالية لقياس أداءالمنشآت ,والذي يقوم على عدة م شرات تشغيلية مثل تقديم الخدمات والمنتجات الجديدة,
إضافة إلى الحصة السوقية (عبيد اهلل.)9.30 ,
ولتقييم األداء لجميع مستويات اإلدارة بشكل واضو فال بد من وجود مقاييس وم شرات خاصة
لقياسه ,لذا بدأ األهتمام بتصنيف القوائم المالية وفصل الحسابات بحيث يمكن الحصول على
م شرات عن أداء إدارة المبيعات أو إدارة التسويق أو المشتريات وغيرها من اإلدارات بشكل واضو
وتفعيل الرقابة على األداء التي تمكن أصحاب المصالو واإلدارة العليا من تحديد الواجبات
والمس وليات للعاملين والحكم على أداء الشركة بشكل عام (قلعاوي ،9..2 ،ص.)30
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وكون البنوك تعد من أهم المنشآت التي تلعب دو ار هاما في إقتصاد الدول لما لها من سيطرة
كبيرة على عمليات اإلستثمار والتمويل في مختلف القطاعات فقد تم إيالء األداء فيها أهمية كبيرة
وا ستخدمت العديد من الم شرات والمقاييس المالية وغير المالية التي تمكن أصحاب المصالو من
تقييم إستثماراتهم ولغايات هذه الدراسة فقد تمثل المتغير التابع باألداء في البنوك األردنية والذي
سيتم قياسه من خالل إحتساب (العائد على األصول ,العائد على حقوق الملكية ,العائد على السهم)
وكما يلي :

( :)0-6-0األداء المالي :
يعتبـر األداء المـالي مــن المفـاهيم الجوهريـة والمهمــة فـي بيئــة األعمـال ,وذلـك لــدوره فـي إيصــال
الصــورة الواضــحة لجميــع األط ـراف ذات العالقــة وإلصــحاب المصــالو لتمكيــنهم مــن إتخــاذ ق ـ ارراتهم
المختلفــة وحســن إســتغاللها للم ـوارد الماليــة فــي المنشــأة ,والحكــم علــى مــدى نجــاح هــذه اإلدارة فــي
أعمالها.
مفهوم األداء المالي :
وردت العديــد مــن التعريفــات الخاصــة لمفهــوم األداء المــالي ,حيــث ي ـتم تنــاول هــذا المفهــوم فــي
العديـد مـن الد ارســات ,إال أنـه ال يوجـد إجمــاع علـى تعريـف واحــد ومحـدد لـه ,وعليــه سـتتناول الباحثــة
أبرز التعريفات لمفهوم األداء المالي فيما يلي :
يعرف األداء المالي على أنه " تلك العملية التي يـتم مـن خاللهـا إشـتقاق واستكشـاف حزمـة مـن
الم شرات الكمية والنوعية حول أنشطة أي مشروع إقتصادي ,حيث يهتم في تحديد خواص األنشطة
الماليــة والتشــغيلية للمشــروع ,وذلــك مــن خــالل إســتخراج معلومــات مــن الق ـوائم الماليــة ومــن مصــادر
أخرى ,ليتم إستخدامها فيما بعد في عملية التقييم المالي "(مطر ,9..6 ,ص.)1
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وعــرف آخــرون األداء المــالي علــى أنــه " ذلــك القيــاس الخــاص ألداء الوحــدات اإلقتصــادية مــن
خــالل اإلعتمــاد علــى النتــائج المتحققــة فــي نهايــة الفت ـرة الماليــة والتــي غالبــا مــا تكــون ســنة ميالديــة
واحدة ,وذلك للوقوف على األسباب الم دية لتلك النتائج والقيام بإقتراح الحلـول الالزمـة للتغلـب علـى
أية عوائق وذلك بهدف الوصول إلى أداء جيد مستقبال (الحداد وأحمد ,9..0 ,ص.)363
في حين يمكن تعريفه على أنه " حصيلة نشاط المنشـاة خـالل فتـرات سـابقة ,ويمكـن قياسـة مـن
خــالل إســتخدام أدوات التحليــل المــالي ,وذلــك مــن أجــل إعطــاء صــورة واضــحة عــن وضــع المنشــأة
المالي ,ومدى كفاءة اإلدارة في إستغالل وتخصيص الموارد المتاحة ,إضافة إلى اللجوء لهذه النتائج
في عملية إتخاذ الق اررات (عبيد اهلل ,1515 ,ص.)46
ويعرف األداء المالي على أنه وصف يعكس الوضع القائم في الشـركات ،حيـث يـتم مـن خاللـه
إيصــال التفصــيالت الدقيقــة إلســتخدامات األصــول فيهــا ود ارســتها بشــكل معمــق ،إضــافة إلــى د ارســة
المطلوبات وصافي حقوق المالكين وكل من اإليرادات والمصروفات (0)Vaidean, 2014
ويعـرف أيضـا علـى أنـه " ذلــك اإلنعكـاس الحقيقـي للمركـز المــالي للشـركات والمتمثـل فـي فقـرات
الميزانيــة العموميــة ومــا تظهــره مــن أرقــام تشــير إلــى األربــاح والخســائر وتمثــل الموجــودات وحقــوق
المالك في فترة زمنية معينة "(ذيب.)1515 ،
وبهدف قياس األداء المالي في البنـوك يـتم إسـتخدام العديـد مـن الم شـرات والنسـب التـي تمكـن
أصــحاب المصــالو مــن الحكــم علــى أداء اإلدارة واإلطمئنــان علــى إســتثماراتهم وكــذلك التعــرف علــى
قدرة البنوك على اإلستم اررية وتلبية إلتزاماتها في األجلين الطويل والقصـير باإلضـافة إلـى مسـتويات
الســيولة والمرونــة الماليــة التــي تمكنهــا مــن تســيير أنشــطتها وتفــادي العســر المــالي وخطــر اإلفــالس
والتصفية ،باإلضافة إلى تحقيق عوائد معقولة للمستثمرين (كراجه ،9.3. ،ص.)96
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تكون البنوك في حالة التوازن عندما تستخدم أصولها بشكل يحقـق لهـا السـيولة المطلوبـة وأكبـر
عائــد ممكــن فــي آن واحــد وبالشــكل الــذي يمكنهــا مــن تالفــي فقــدان فرصــة توظيــف األمـوال فــي حــال
إرتفــاع نســبة الســيولة لــديها (آل شــبيب )9.30 ،وللوصــول إلــى الم شـرات الماليــة التــي تقــيس أداء
البنوك يتم فـي الغالـب إسـتخدام أرقـام عناصـر القـوائم الماليـة إلحتسـاب هـذه النسـب والم شـرات فمـن
قائمــة الــدخل يــتم إســتخراج اإلي ـرادات والمصــاريف ومجمــل ال ـربو وصــافي ال ـربو ومــن قائمــة المركــز
المالي يـتم إسـتخراج األصـول الثابتـة والمتداولـة واإللت ازمـات طويلـة األجـل واإللت ازمـات قصـيرة األجـل
وكذلك بنود حقوق الملكية.
باإلضافة إلى المعلومات التي يتم إستخدامها من التدفقات النقدية الداخلة والصـادرة المبينـة فـي
قائمة التدفقات النقدية وسوف تبين الباحثة أدناه بعضا من هذه النسب والم شرات التـي تسـتخدم فـي
قياس األداء المالي.
 الربحية  :Profitabilityيعتمد المحللون الماليون وأصحاب المصالو على الم شراتالخاصة بالربحية عند تقييمهم ألداء البنوك مما يدفع إدارة البنوك للسعي الحثيث إلى
تحسين وتضخيم مبالغ عناصر القوائم المالية التي تشير لهذه الم شرات وتدخل في عملية
إحتسابها.
وتتمثل الربحية بناتج قسمة مجمل الربو إلى صافي اإليرادات ،حيث تعد زيادة نسبة
الربحية بالمقارنة مع الوحدات األقتصادية العاملة في نفس القطاع م ش ار على كفاءة
األنشطة التشغيلية في البنك بإعتبار أن نسبة تكلفة الخدمات المقدمة من البنوك إلى صافي
اإليرادات تعد أقل من نسب المنافسين .وكذلك يتم التعرف على الربحية من خالل نسبة
صافي الربو  Net Profit Marginالتي ينتج عن قسمة صافي الربو إلى صافي
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اإليرادات .والتي تعبر عن قدرة البنك على تحقيق الربو بعد إحتساب المصاريف األخرى
كالتسويقية والبيعية وغيرها (آل شبيب.)9.30 ،
وتلعب الربحية ونسبها دو ار مهما في تقييم األداء المالي للبنوك التجارية ،حيث أن
الربحية تعد أم ار ضروريا لهذه البنوك وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية فيها وتزيد من
مكانتها في النمو األقتصادي في الدول وتشجع اإلستثمارات فيها وكلما إنخفضت ربحية
البنوك قد ي دي ذلك إلى الفشل مما قد يخلق لهذه البنوك بعض األزمات ( Ongore,
0)2013
 معدل العائد على األصول ): (ROAتهــدف هــذه النســبة إلــى قيــاس مــدى ربحيــة األصــول أو مــدى مــا تنتجــه هــذه األصــول بشــكل
نهائي من األموال المتاحة لإدارة ،حيث تعد من أهم المقاييس األساسية للربحية ( Lawrence
 0)and Gitman, 2002كما ويعتبر العائد على إجمالي األصول أساسـا لقيـاس كفـاءة الشـركة
واإلدارة فــي قــدرتها علــى إســتخدام أصــولها إســتخداما أمثــل ( ،)Gibson, 2011وذلــك لتحقيــق
تعظيم إلرباح أصحاب المصالو من المساهمين والمستثمرين ،حيث يتم اإلعتمـاد فـي هـذا العائـد
بشكل كبير على كل من نوع الصناعة وحجم األصول المستخدمة في عملية اإلنتاج ،وعليه فإنه
يستخدم لمقارنة األداء بين الشركات المتشابهة في القطاعات وذلك لمعرفة حجـم األربـاح الناتجـة
عـ ــن إسـ ــتثمار األصـ ــول ،حيـ ــث تتشـ ــكل األصـ ــول مـ ــن مجمـ ــوع المطلوبـ ــات ورأس مـ ــال الشـ ــركة
(اعويطيل.)9.30 ،
ويتم قياس العائد على األصول من خالل المعادلة اآلتية (: )Gibson, 2011
معدل العائد على األصول = صافي األرباح بعد الض ارئب ÷ متوسط إجمالي األصول × %011
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 معدل العائد على حقوق الملكية ):(ROEيقيس العائد على حقـوق الملكيـة العوائـد المتحققـة مـن أمـوال المـالكين المسـتثمرة فـي الشـركة
من خالل األسـهم العاديـة أمـا إذا وجـدت أسـهم ممتـازة فإنـه يـتم طرحهـا ،حيـث تتمثـل هـذه النسـبة
مــن حقــوق الملكيــة والتــي تتكــون مــن رأس مــال األســهم العاديــة واإلحتياطيــات واألربــاح المتبقيــة
(النعيمي والتميمي ،)9..2 ،ويرى آخرون بأن العائد على حقوق الملكية يعبر عـن العالقـة بـين
األرباح الصافية وحجم اإلستثمارات من جانب المالكين في الشركة ،وبهذا فإنه يقيس العائـد لكـل
دينار يتم إستثماره فـي الشـركة مـن جانـب األسـهم العاديـة ،وعليـه فإنـه يعتبـر مـن م شـرات األداء
الشــائعة المســتخدمة ف ـي التحليــل المــالي وذلــك ألنــه يقــيس ربحيــة هيكــل رأس المــال فــي الشــركة
(أبوغنيم.)9.36 ،
ويتم إحتساب معدل العائد على حقوق الملكية بحسب المعادلة التالية :
معدل العائد على حقوق الملكية = صافي األرباح ÷ متوسط إجمالي حقوق الملكية × %011

ويشــير آخــرون بــأن هــذا العائــد يعتبــر أيضــا مــن الم شـرات المحاســبية المهمــة فــي عمليــة تقيــيم
األداء اإلستراتيجي للشركة ،حيـث يقـيس كفـاءة اإلدارة فـي إسـتخدام واسـتغالل أمـوال المـالك وقـدرتها
على توليد األرباح (الزبيدي.)9.33 ،
 ربحية السهم (: )EPSينظــر إليــه مــن خــالل العائــد علــى ربحيــة الســهم العــادي والــذي يعتبــر ذو أهميــة بالغــة لحملــة
األســهم والمســتثمرين الحــاليين فــي الشــركة والمســتثمرين المتــوقعين المســتقبليين إضــافة إلــى محللــي
اإلدارة المالية أيضا ،ويعد العائد على األسهم أحد المقاييس المهمة لـألداء الكلـي فـي الشـركة ،حيـث
يمكن تحليـل تطورهـا عبـر الـزمن مـن خاللـه ،ويمكـن إسـتخدام ربحيـة السـهم عنـد مقارنـة العائـد علـى
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ربحيــة الســهم للشــركة مــع العائــد للشــركات األخــرى العاملــة فــي نفــس المجــال والتــي تقــوم باألنشــطة
نفسها (الرمحي.)9.33 ،
 التدفقات النقدية التشغيلية (:)CFOتعرف التدفقات النقدية على أنها األرباح المولدة من أنشطة الشركة التشغيلية ،حيث عرفها
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )7على أنها " صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشاطات الرئيسية
للشركة والتي يتم من خاللها الحصول على اإليراد الرئيسي فيها باإلضافة إلى األنشطة األخرى
التي ال تعتبر من األنشطة اإلستثمارية أو التمويلية" ( ،)IAS, NO.7, 2010, p:2ويتم إستخراج
هذه النسبة عادة من قائمة التدفقات النقدية من الجانب التشغيلي من خالل أخذ اللوغاريتم الطبيعي
لها ،حيث تعطي هذه النسبة م ش ار على قدرة الشركة على سداد ديونها والوفاء بإلتزاماتها من
تدفقاتها النقدية وقياس درجات المخاطرة في الشركة ،إذ وتعتبر أيضا م ش ار يقيس قدرة الوحدة
اإلقتصادية على إنتاج وتوليد النقدية من نشاطها الرئيسي (اعويطيل.)9.32 ،

( :)7-2الدراسات السابقة :
بعد اإلطالع على الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع تمهيد الدخل
واألداء المالي ،نذكر ُهنا بعض هذه الدراسات العربية ثم األجنبية مرتبة حسب تواريخهم من األقدم
إلى األحدث:
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 دراسة المومني ( )0226بعنوان :تحليل وتقييم ممارسات اإلدارة في إستغالل المرونة المتاحة بالمعايير المحاسبية إلدارة
األرباح ومدى وعي المستثمرين لها :دراسة تحليلة على الشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة عمان.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم ممارسات اإلدارة في إستغالل المرونة المتاحة بالمعايير
المحاسبية إلدارة األرباح على كافة قطاعات العمل اإلقتصادية والمتمثلة في كل من القطاع
(الصناعي والخدماتي وقطاع البنوك والتأمين) وقد إختبرت الدراسة تأثير كل من العوامل المتمثلة
في (حجم الشركات وربحيتها وسيولتها ومديونتها والتدفقات النقدية من أنشطتها التشغيلية ,ومعدل
نموها ونسبة ملكية كبار المستثمرين فيها إضافة إلى نوع تقرير المدقق عليها) ,وأعتمدت الدراسة
على المنهج اإلختباري والميداني من خالل التحليل المالي وتوزيع إستبانة خاصة للمستثمرين ,وقد
شملت الدراسة ( )0.شركة مدرجة في بورصة عمان ,وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج
والتي كان من أبرزها أن الشركات المساهمة العامة األردنية تمارس إدارة األرباح من خالل
إستغالل المرونة المتاحة بالمعايير المحاسبية إضافة إلى وجود تباين بممارسة إدارة األرباح بين
قطاعات العمل المختلفة.
إضافة إلى وجود عالقة عكسـية مـا بـين إدارة األربـاح وكـل مـن حجـم الشـركة والتـدفقات النقديـة
من األنشطة التشغيلية وتقرير المـدقق وسـيولة الشـركة ,ووجـود عالقـة طرديـة قويـة بـين إدارة األربـاح
وربحيــة الشــركة .كمــا وأظهــرت الد ارســة عــدم وجــود عالقــة مــا بــين إدارة األربــاح ومعــدل المديونيــة
ونسبة ملكية كبار المستثمرين ونمو الشركة.

39

 دراسة حمد وأبو نصار ( )0203بعنوان :أثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية.
هـدفت هـذه الد ارسـة إلـى التعـرف علـى أثـر تمهيـد الـدخل علـى العوائـد السـوقية للشـركات
الصـناعية والخدميـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان لـألوراق الماليـة ،واختبـار أثـر حجـم الشـركة ونـوع
القطـاع علـى عمليـة تمهيـد الـدخل .وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن ( )0.شـركة تتمثـل فـي ( )22شـركة
صـناعية و( )96شـركة خدميـة للفتـرة بـين ( 0)9..0-3226وقـد توصـلت الد ارســة إلـى مجموعـة مــن
النتائج أهمها :أن بعض الشركات األردنية تمارس عملية تمهيد الدخل ،حيث ظهر تمهيد الدخل في
جميـع مقـاييس الـدخل األربعـة فـي القطـاعين وبنسـب مختلفـة ،وتبـين أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة
إحصـائية بـين الشـركات الصـناعية وشـركات الخـدمات فـي سـلوك تمهيـد الـدخل بإسـتخدام مقـاييس
الدخل المختلفة بإستثناء مجمل الربو كمقياس للتمهيد.
 دراسة عبد ( )0203بعنوان :أثــر تمهيــد الــدخل علــى العوائــد غيــر العاديــة لألســهمد دراســة تطبيقيــة فــي عينــة مــن المصــارف
العراقية.
هــدفت هــذه الد ارســة إلــى تحديــد وبيــان مــدى وجــود ســلوك تمهيــد الــدخل فــي المصــارف العراقيــة
وأثر هذا السـلوك فيهـا ,حيـث تكـون مجتمـع الد ارسـة مـن جميـع المصـارف العاملـة فـي العـراق والبـالغ
عــددها  93مصــرف ,بينمــا بلغــت عينــة الد ارســة  3.مصــارف تــم إختيارهــا بنــاءا علــى مــدى تــوفر
البيانــات الالزمــة إلعــداد كش ـف التــدفقات النقديــة خــالل الســنوات ( 0)9.3.-9..2وأعتمــد الباحــث
علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي للوصــول إلــى نتــائج الد ارســة والتــي كــان مــن أهمهــا أن تمهيــد الــدخل
يعمـل علـى توليــد حالـة مـن عــدم الثقـة بــين كـل مـن المصــرف والمسـتثمرين ,إضـافة إلــى زعزعـة هــذه
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الثقــة كمــا أظهــرت أيضــا بـأن العائــد غيــر العــادي قــد يتحقــق عنــدما تطــول الفتـرة الزمنيــة بــين إغــالق
الحسابات الختامية وتاريخ إصدار القـوائم الماليـة ,وذلـك نظـ ار لإشـاعات التـي قـد تصـدر خـالل تلـك
الفترة.
 دراسة (أبو غنيمد  )0206بعنوان :أثر تمهيد الدخل على مؤشرات األداء للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تمهيد الدخل وأثره على م شرات األداء والمتمثلة في كل
من (م شرات الربحية ,م شرات الكفاءة التشغيلية ,وتكلفة حقوق الملكية) للشركات الصناعية
االردنية ,وأشتمل مجتمع الدراسة على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان ,حيث بلغت
عينة الدراسة  22شركة صناعية ,وقد إعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للتوصل
لنتائج الدراسة المرجوة.
وقد خلصت الدراسة للعديد من النتائج والتي كان من أبرزها وجود أثر لممارسة تمهيد الدخل
في الشركات على الم شرات الربحية ,والمتمثلة في كل من م شر العائد على األصول وربحية
السهم ,إضافة إلى وجود أثر لتمهيد الدخل على م شرات الكفاءة اإلنتاجية وتكلفة حقوق الملكية.
 دراسة ) Michelson .et.al., (2000بعنوان :The Relationship between the Smoothing of Reported Income and
Risk- Adjusted Returns.
هدفت هذه الدراسة إلى العالقة بين تمهيد الدخل في تقارير مخاطر العوائد المعدلة .حيث
تم إختبار مدى إستجابة سوق األسهم لمقاييس األداء المحاسبية للشركات التي تعلن في تقاريرها
عن أرباح ممهدة ,تم إختبار الشركات بإستخدام متوسط العوائد غير العادية التراكمية لعينة مكونة
من  921شركة في السوق األمريكي .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن
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متوسط العوائد غير العادية التراكمية للشركات التي تعلن عن دخول ممهدة أعلى من الشركات التي
التمهد دخلها ,وعند األخذ بعين اإلعتبار الحجم وجد أن العوائد السوقية أعلى في الشركات صغيرة
الحجم مقارنة مع الشركات الكبيرة ,وأن الشركات كبيرة الحجم يكون التمهيد فيها بصورة أعلى,
وهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع القطاع وتمهيد الدخل ,وأيضا هناك عالقة معنوية قوية
بين متوسط العوائد العادية المتراكمة وكل من تمهيد الدخل ,وحجم الشركة ,ونوع القطاع.
 دراسة ) Hejazi, et.al., )1021بعنوان :The Impact of Earning Quality and Income Smoothing on the
Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر جودة األرباح وتمهيد الدخل على تقديم أداء الشركات
اإليرانية ,حيث إشتملت الدراسة على مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة طهران لألوراق
المالية ,وقد بلغت عينة الدراسة ( )26شركة والتي تم الرجوع لبياناتها المالية المدققة ,وقد إستخدم
في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتاجئها المرجوة .وقد توصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج كان من أهمها عدم وجود أثر لتمهيد الدخل أو لجودة األرباح على أداء الشركات
اإليرانية.
 دراسة ( )Luqman and Fakher , 1021بعنوان:An Association Between Income Smoothing, Income Tax and
Porfitability Ratios In Karachi Stock Exchange: An Epirical
Inrestigation.
هدفت هذه الدراسة لبيان العالقة بين تمهيد الدخل وضريبة الدخل ونسب الربحية والمتمثلة
في كل من العائد على األصول والعائد على حقوق الملكية ,وتمثل مجتمع الدراسة في الشركات
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العامة في باكستان وبلغت عينة الدراسة  362شركة مدرجة في سوق كراتشي لألوراق المالية وقد
صنفت الدراسة الشركات باإلعتماد على نموذج ( )Eckel, 1981للشركات الممهدة والغير ممهدة.
وقد خلصت الدراسة في نتائجها التي كان من أبرزها وجود عالقة بين تمهيد الدخل
وضريبة الدخل إضافة إلى وجود عالقة بين تمهيد الدخل ونسب الربحية في الشركات عينة
الدراسة.
 دراسة ( Linda, H. C. )1022بعنوان :Incom Smoothing, Information Uncer Tainty, Stock Returns, and Cost
of Equity.
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تمهيد الدخل على عدم تأكد المعلومات المحاسبية ,عوائد
األسهم وتكلفة حقوق الملكية في الشركات المدرجة في السوق المالي في الواليات المتحدة
األمريكية ,حيث إشتملت عينة الدراسة على مجموعة من الشركات العاملة في السوق األمريكية.
وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتوصل إلى نتائجها والتي كان من
أبرزها أن تمهيد الدخل من خالل اإلعتماد على المستحقات والمستحقات التقديرية تميل للحد من
عدم التأكد من معلومات الشركة ,إضافة إلى تقلب عوائد األسهم وتشتت توقعات المحللين لألرباح,
وخطأ التنب باألرباح من قبل ه الء المحللين ,وقد أظهرت الدراسة أيضا إلى أن تمهيد الدخل يتم
من خالل تسعير أسهم الشركات مع عالوة ,وأن الشركات الممهدة للدخل ينتج لديها عوائد غير
عادية حول إعالن األرباح ,في حين بينت نتائج الدراسة أيضا إلى أن تمهيد الدخل يقلل ضمنا
تكلفة حقوق الملكية أو العوائد المتوقعة على المدى القصير.
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( :)8-2ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :
تناولت الدراسات السابقة المواضيع ذات العالقة بظاهرة تمهيد الدخل واألداء المالي ,وقد
ساهمت الدراسات السابقة بشكل كبير في إغناء موضوع الدراسة الحالية ,سواء كان ذلك في مراحل
تحديد متغيرات الدراسة وتعريفها ,أو في تحديد متغيرات مشكلة الدراسة ,إال أن هناك أوجه شبه
واختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.
بالنسبة ألوجه الشبه فمنها أن هذه الدراسة مثل جميع الدراسات السابقة تناولت موضوع ظاهرة
تمهيد الدخل كمتغير رئيسي للدراسة.
أما أوجه اإلختالف التي جعلت هذه الدراسة تمتاز عن الدراسات األخرى على حد علم الباحثة
هي عينة الدراسة المتمثلة في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل الذي يعد ثاني أكبر بنك في المملكة
فقد بلغ عدد فروعه حتى نهاية عام 9.31م ( )333حيث بدأ عمله كبنك متخصص في مجال
التمويل اإلسكاني ثم تحول إلى بنك تجاري شامل وقد تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خالل
األعوام الماضية حيث حرصت اإلدارات المتعاقبة للبنك على تعزيز قاعدة رأسماله من خالل تعزيز
إحتياطياته المختلفة إلى أن أصبو مجموع حقوق الملكية  3.12مليون دينار(أي ما
يعادل  300مليار دوالر) كما هو الوضع في نهاية عام  ,9.30كل هذه األسباب أدت إلى إختياره
عينة للدراسة.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)

 :)1-3) المقدمة
 :)2-3( منهج الدراسة
 :)3-3( مجتمع وعينة الدراسة
 :)4-3( أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات
 :(5-3) متغيرات الدراسة
 :)6-3( المعالجات اإلحصائية
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
) :)1-3المقدمة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر تمهيد الدخل على األداء المالي :دراسة تطبيقية علـى بنـك
اإلسـكان للتجــارة والتمويــل خــالل الفتـرة  ،9.32 -9.3.ويتنــاول هــذا الفصــل وصــفا لمــنهج الد ارســة،
مجتمع الدراسة وعينتها ،ومصادر جمع البيانات ،المعالجة اإلحصائية.

( :)2-3منهج الدراسة :
تم اإلعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل الرجوع إلى الكتب
والمجالت واألبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية باإلضافة إلى البيانات المالية والتقارير
الصادرة عن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،حيث تم جمع المعلومات واختبار صحة الفرضيات
التي إفترضتها الباحثة في هذه الدراسة وذلك للوصول إلى النتائج والتوصيات التي تحقق أهداف
الدراسة وتقوم باإلجابة عن أسئلتها.

( :)3-3مجتمع وعينة الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة وعينتها من بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ,حيث إعتمدت الباحثة على
إختيار عينة قصدية لمعرفة أثر تمهيد الدخل على األداء المالي بإعتماد القوائم المالية للبنك محل
الدراسة للفترة من (.)1514-1515
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 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل:تأسس بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عام  3201كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية ،وقد
بدأ البنك عمله كبنك متخصص في مجال التمويل اإلسكاني برأسمال قدره نصف مليون
دينار ،وبعد مرور  14عاما على تأسيسه بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك عندما تحول
إلى بنك تجاري شامل عام  ،1997وقد تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خالل األعوام
الماضية كان آخرها في عام  1556حيث أصبو  151مليون دينار أردني (أي ما يعادل 355
مليون دوالر) ،وقد حرصت اإلدارات المتعاقبة للبنك على تعزيز قاعدة رأسماله من خالل تعزيز
احتياطياته المختلفة إلى أن أصبو مجموع حقوق الملكية  1539مليون دينار (أي ما
يعادل  1.5مليار دوالر) كما هو الوضع في نهاية عام .)http://www.hbtf.com ( 1515
ويسعى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل إلى عكس ر يته بأن يكون البنك األفضل للعمالء،
إضافة إ لى السعي نحو تحقيق أهدافه والمتمثلة بتقديم خدمات بنكية مبتكرة وحديثة وتتسم بالجودة
العالية لكافة القطاعات مع مواكبة جميع المستجدات في األسواق المالية .كما يعتمد البنك إدارة
الجودة الشاملة وذلك لتعزيز قيمة البنك المالية ،وتحقيق زيادة مستمرة في العائد على حقوق
الملكية ،وتدعيم مكانته اإلجتماعية ،وصوال إلى قيادة وريادة في السوق المصرفية المحلية
واإلقليمية.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي األردني فقد بلغ عدد فروع بنك اإلسكان حتى نهاية
عام 1513م ( )111فرع عامل في المملكة (البنك المركزي األردني .)1513 ،وعليه فال بد
للباحثة من إستعراض أهم األرقام المالية حيث بلغ مجموع موجودات البنك  7.6مليار دينار
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أردني ،أما أرباحه قبل الضريبة فقد بلغت  161.1مليون دينار اردني و 113.9بعد الضريبة أما
حقوق الملكية فقد بلغت  1532مليون دينار أردني .في حين بلغت نسب السيولة  %175وهي
أعلى نسبة مطلوبة في تعليمات البنك المركزي األردني ،في حين إرتفع العائد على الموجودات
 % 1.7والعائد على حقوق الملكية . %11.2

( :)2-3أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات :
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات فإن الباحثة تعاملت مع نوعين من البيانات وهي
كل من :
 المصادر األولية :تم جمع البيانات األ ساسية المتعلقة بمتغيرات الدراسة من التقارير والقوائمالمالية لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل والمنشورة على موقع سوق عمان المالي على الموقع
التالي 0 http://www.ase.com.jo/ar :
 المصادر الثانوية :تم اإلعتماد على الكتب والم لفات ذات العالقة بتمهيد الدخل المحاسبيواألداء المالي ،والمجالت العلمية واألبحاث المنشورة ،الوثائق ،الدراسات الجامعية ،المصادر
اإللكترونية ،قواعد البيانات المختلفة لتغطية الجانب النظري من الدراسة وبنا ه.
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( :)5-3متغيرات الدراسة:
يبين الشكل رقم ( )3نموذج الدراسة والذي يتكون من :
المتغير المستقل :تمهيد الدخل
المتغير التابع :األداء المالي (العائد على األصول ,العائد على حقوق الملكية ,العائد على السهم)

شكل رقم ()2
المتغير المستقل

نموذج الدراسة
H01

تمهيد الدخل

H02

المتغير التابع
العائد على األصول ()ROA

العائد على حقوق الملكية
()ROE

H03
العائد على السهم ()EPS

نموذج الدراسة من إعداد الباحثة باإلعتماد على الدراسات السابقة :
 دراسة الخوري وشخاترة ()1514 -دراسة حمد و أبو نصار ()1513
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( :)6-3المعالجات اإلحصائية:
إستخدمت الباحثة في هذه الدراسة برمجية ( (Eviewsلمعالجة البيانات وذلك للسعي في
اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها بعد تفريغ الم شرات والنسب المالية من القوائم المالية
إلى جداول البرنامج ،وفقا للمعالجات اإلحصائية التالية:
 .1اإلحصاء الوصفي والمتمثل في (المتوسط الحسابي ،واإلنحراف المعياري).
 .1معامل التباين.
 .3تحليل اإلنحدار البسيط.
 .4معامل إرتباط بيرسون.
 .5إختبار التوزيع الطبيعي.
 .6إختبار اإلرتباط الذاتي.
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الفصل الرابع
نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

 :)1-4( المقدمة
 :)2-4( تحليل بيانات الدراسة
 :)3-4( اإل رتباط بين متغيرات الدراسة
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الفصل الرابع
تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات
( :)1-4المقدمة:
يستعرض هذا الفصل من هذه الدراسة نتائج التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة التي إعتمد
فيها من خالل العديد من التحاليل الخاصة لكل متغيرات الدراسة ،كما يتناول الفصل إختبار
فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها بشكل مفصل.

( :)2-4تحليل بيانات الدراسة:
حيث ستتناول الباحثة كل من تحليل تمهيد الدخل وتحليل إختبار الفرضيات بشكل مفصل
وذلك للوصول إلى نتائج الدراسة المرجوة.

أوالً  :تحليل تمهيد الدخل :
كما سيتم إستعراضه الحقا في الصفحة التالية .
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جدول رقم ()2
نتائج تحليل نموذج  De Angeloلتمهيد الدخل بالنظر إلى السنوات ()1022-1002

صافي الربح

التدفق النقدي

2007

153,923,552

560,757,791

153,923,552

2008

142,021,758

188,714,605

142,021,758

السنة

التشغيلي

التشغيلي

إجمالي المستحقات

نسبة إجمالي

نسبة

المستحقات

المستحقات

إلى إجمالي

غير

األصول

اإلختيارية

نسبة
المستحقات
اإلختيارية

2009

94501481

621,808,648

94501481

-0.097

-0.009

-0.088

2010

114798236

380,657,044

114798236

-0.044

-0.097

0.053

2011

133015791

229,703,228

133015791

-0.014

-0.044

0.029

2012

137945177

-161,625,431

137945177

0.043

-0.014

0.058

2013

145949308

514,317,076

145949308

-0.052

0.043

-0.095

2014

157905331

487,967,582

157905331

-0.046

-0.052

0.006

يتضمن الجدول رقم ( )3البيانات الالزمة إلكتشاف تمهيد الدخل في بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل خالل الفترة من 9.32 – 9.3.م ،وهي الفترة التي خضعت للدراسة وذلك بإستخدام
نموذج دي آنجلو ،حيث تضمن صافي الربو التشغيلي المتحقق في قائمة الدخل باإلضافة إلى
صافي التدفقات النقدية التشغيلية المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية في البنك وذلك إلحتساب
المستحقات الكلية والتي تمثل الفرق بين هذين البندين.
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وللتمكن من إحتساب المستحقات غير اإلختيارية تم إستخراج إجمالي األصول من قائمة
المركز المالي للسنوات التي يتطلب النموذج إستخدامها ،حيث تم قسمة إجمالي المستحقات على
إجمالي األصول .كما يظهر في الجدول أعاله.
جدول رقم ()1
تصنيف السنوات الخاضعة للدراسة حسب تمهيد الدخل

السنة

المستحقات

القيمة المطلقة

المستحقات

تصنيف التمهيد

2010

0.053

0.088

0.055

غير ممارسة

2011

0.029

0.053

0.055

غير ممارسة

2012

0.058

0.029

0.055

ممارسة

2013

-0.095

0.058

0.055

ممارسة

2014

0.006

0.095

0.055

غير ممارسة

اإلختيارية

للمستحقات

متوسط

اإلختيارية

اإلختيارية

يتبــين مــن واقــع الجــدول رقــم ( )1أنــه قــد تــم التأكــد مــن وجــود تمهيــد الــدخل مــن عدمــه فــي بنــك
اإلسكان للتجارة والتمويل من خالل إستخدام نموذج ) )De Angelo 1986حيث تم إتخاذ القرار بناءا
علــى إعتبــار إذا كانــت القيمــة المطلقــة للمســتحقات اإلختياريــة أكبــر مــن المتوســط الحســابي للمســتحقات
اإلختياريــة فيعــد البنــك ممارســا لتمهيــد الــدخل أمــا إذا كانــت القيمــة المطلقــة للمســتحقات اإلختياريــة أقــل
مــن المتوســط الحســابي للمســتحقات فــال يعــد البنــك ممارســا لتمهيــد الــدخل ويتضــو مــن واقــع الجــدول إن
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل يمارس تمهيد الدخل خالل السنوات العامين ( )9.31 ،9.39فـي حـين
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لــم يمــارس تمهيــد الــدخل خــالل الســنوات الــثالث ( )1514,1511,1515والتــي أخضــعت حســاباتها
للدراسة وفقا للنموذج المطبق مع اإلشارة إلى أن العديد من الدراسات قد توصلت إلى أن هناك فروقـات
في قدرة النماذج المستخدمة في الكشف عن تمهيد الدخل حيث إتضو أن هنـاك ممارسـة لتمهيـد الـدخل
وفقا لنماذج معينة في حين إختلفت النتائج عند إستخدام نماذج أخرى.

ثانياً :اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
جدول ()2
اإلحصاء الوصفي لنسب األداء المالي في بنك اإلسكان للفترة ()1022 - 1020

المقياس

نسب األداء المالي
العائد على األصول العائد على حقوق الملكية العائد على السهم

الوسط الحسابي

1.565

10.094

0.370

القيمة القصوى

2.220

12.670

0.480

القيمة الدنيا

1.090

6.720

0.240

اإل نحراف المعياري

0.3472

1.939

0.073

يعرض الجدول ( )1وصفا لنسب األداء المالي السنوية في بنك اإلسكان خالل فترة الدراسة
( ،)9.32 – 9.3.حيث بلغ المتوسط الحسابي السنوي للعائد على األصول ( ،)1.565وبإنحراف
معياري ( ،)0.347وبلغت أكبر قيمة تم تسجيلها ( ،)2.220في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها
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( ،)1.090كما بلغ المتوسط الحسابي السنوي للعائد على حقوق الملكية ( ،)10.094وبإنحراف
معياري ( ،)1.939وبلغت أكبر قيمة تم تسجيلها ( ،)12.670في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها
( ,)6.720وبلغ المتوسط الحسابي السنوي للعائد على السهم ( ،)0.370وبإنحراف معياري (،)0.073
وبلغت أكبر قيمة تم تسجيلها ( ،)0.480في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها (.)0.240
ثالثاً :إختبار مالءمة النموذج :
يعتبر موافقة البيانات للنموذج الخطي من الفروض اإلحصائية الواجب التأكد منها قبل القيام
بإختبار الفرضيات ،ولهذا قامت الباحثة بإجراء إختبارات مالءمة النموذج المتوافقة مع إجراء
اإلختبارات المعلمية ،المتمثلة بتحليل اإلنحدار الخطي البسيط ،وذلك لدراسة أثر المتغير المستقل
تمهيد الدخل على نسب األداء المالي ،المتمثلة بالعائد على األصول ،والعائد على حقوق الملكية،
والعائد على السهم ،ويعتبر إختبار التوزيع الطبيعي ،واختبار اإلرتباط الذاتي من أهم اإلختبارات
المتعلقة بالسالسل الزمنية الخاصة ببيانات بنك اإلسكان للفترة ( ،)9.32-9.3.ذلك على النحو
التالي:
 -0إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات Test of Normality
من شروط صالحية النموذج الخطي ) General Linear Model (GLMأن تكون قيم
المشاهدات تتبع التوزيع الطبيعي ،وقد كانت نتائج إختبار التوزيع الطبيعي على النحو التالي:
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جدول ()2
إختبار ) (Jarque-Beraللتوزيع الطبيعي
المتغير

Jarque-Bera

p-value

تمهيد الدخل

0.839

0.657

العائد على األصول

0.103

0.950

العائد على حقوق الملكية

0.483

0.785

العائد على السهم

0.392

0.822

يشير الجدول أعاله أن مستوى الداللة لجميع المتغيرات أكبر من  ،.0.0مما يشير إلى أن هذا
المتغير يتبع التوزيع الطبيعي ،وهذا م شر على صالحية البيانات للقيام باإلختبارات المعلمية.
 -1اإلرتباط الذاتي AUTOCORRELATION
من شروط اإلنحدار خلو البيانات من مشكلة اإلرتباط الذاتي ،والتي تعرف بوجود إرتباط بين
حدود الخطأ العشوائي في نموذج اإلنحدار ،مما ينتج عنه تحيز في قيمة المعلمات المقدرة
 ،Estimated Parametersوبالتالي ضعف قدرة النموذج على التنب  .ويتم التأكد من ذلك بإجراء
إختبار ) (Durbin-Watson Testالذي يعد األكثر شيوعا واستخداما ،وتتراوح قيمة هذا اإلختبار
بين العددين ( .و  0)2ويتم رفض وجود ظاهرة اإلرتباط الذاتي إذا كانت قيمة ) (D-Wتساوي العدد
 ،9أو يقترب منه ) .(Gujarati, 2004, 496والجدول التالي يبين نتائج اختبار (Durbin-
) Watson Testلفرضيات الدراسة ،كما يلي:
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جدول ()5
إختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي
الفرضية

قيمة  D-Wالمحسوبة

H01-1

1.653

 1.400 0.610اليوجد إرتباط ذاتي

H01-2

1.492

 1.400 0.610اليوجد إرتباط ذاتي

H01-3

1.701

 1.400 0.610اليوجد إرتباط ذاتي

Dl

du

النتيجة

نالحظ أن قيم  D-Wللمتغيرات في الفرضيات المذكورة جميعها تقترب من العدد  ،9مما يشير
لخلو البيانات من مشكلة اإلرتباط الذاتي أي عدم وجود إرتباط بين حدود الخطأ العشوائي في نموذج
اإلنحدار.

رابعاً  :تحليل إختبار فرضيات الدراسة:
إلختبــار فرضــيات الد ارســة قامــت الباحثــة بإســتخدام اإلحصــاء اإلســتداللي مــن خــالل العديــد مــن
المعالجــات اإلحصــائية والتــي تــأتي لغــرض اإلختبــارات حيــث تــم إســتخدام اإلنحــدار البســيط لقيــاس أثــر
المتغيــر المســتقل والمتمثــل فــي ممارســة تمهيــد الــدخل علــى المتغيــر التــابع والمتمثــل فــي األداء المــالي
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والمتمثــل بالعائــد علــى األصــول ) ،(ROAوالعائــد علــى األســهم ( )EPSوالعائــد علــى حقــوق الملكيــة
( ،)ROEوكانت النتائج كما يلي:
 نتائج إختبار الفرضية األولى والتي تنص على :  : H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل علىاألداء المالي مقاساً بالعائد على األصول في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة
()1022-1020
وإلختبار هذه الفرضية قامت الباحثة في إستخدام نموذج اإلنحدار البسيط والذي يهتم بدراسة أثر
متغير مستقل كمي على متغير تابع كمي ،حيث يمكن اإلشارة لها من خالل دالة خطية خاصة كما
يلي :
ROA = B0 + B1*Inc.S + ε
حيث :
 : Inc.sتمهيد الدخل.
 : B0ثابت
 :B1معامالت اإلنحدار
 :εالخطأ العشوائي
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جدول رقم ()6
تحليل اإل نحدار إلختبار أثر تمهيد الدخل على العائد على األصول

F Value

R2

*Sig

Coefficient B1 Std. Error T Value

Variables

*Sig
0.002
0.002

69.127

10.424

0.141

1.475

0.973
0.940

-0.082

0.142

-0.012

Inc.S
 B0ثابت اإل نحدار

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل (تمهيد الدخل) على المتغير التابع (العائد
على األصول) هو أثر دال إحصائيا ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة هي ( ،)69.127وبمستوى داللة
) (Sig F = 0.002وهو أقل من  ،0.05باإلضافة الى أن قيمة معامل التحديد كانت )(R2= 0.973
وهي تشير الى أن ( )%97.3من التباين في (العائد على األصول) يمكن تفسيره من خالل التباين في
(تمهيد الدخل) ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.
أما معامل اإلنحدار ) (B1=1.475فهو يشير إلى أثر تمهيد الدخل على العائد على األصول،
وهو أثر معنوي ،حيث كانت قيمة  tعنده هي ( )10.424وبمستوى داللة ).(Sig = 0.002
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وعليه نرفض الفرضية األولى ونقبل البديلة ،التي تنص على أنه:
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل على األداءالمالي مقاساً بالعائد على األصول في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (-1020
)1022
 نتائج إختبار الفرضية الثانية والتي تنص على:  : H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل علىاألداء المالي مقاساً بالعائد على حقوق الملكية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل
الفترة ()1022-1020
وإلختبار هذه الفرضية قامت الباحثة في إستخدام نموذج اإلنحدار البسيط والذي يهتم بدراسة أثر
متغير مستقل كمي على متغير تابع كمي ،حيث يمكن اإلشارة لها من خالل دالة خطية خاصة كما
يلي :
ROE = B0 + B1*Inc.S + ε
حيث :
 : Inc.sتمهيد الدخل.
 : B0ثابت
 :B1معامالت اإلنحدار
 :εالخطأ العشوائي

-61-

وكما يبين الجدول (.)0
جدول رقم ()2
تحليل اإل نحدار إلختبار أثر تمهيد الدخل على العائد على حقوق الملكية

*Sig

0.003

F
Value

66.058

R2

*Sig

T Value

0.003

9.620

Std.

Coefficient

Error

B1

1.081

10.395

Variables
Inc.S
ثابت اإل نحدار

0.967
0.717

-0.398

1.395

-0.555

B0

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل (تمهيد الدخل) على المتغير التابع (العائد على
حقوق الملكية) هو أثر دال إحصائيا ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة هي ( ،)66.058وبمستوى داللة
) (Sig F = 0.003وهو أقل من  ،0.05باإلضافة الى أن قيمة معامل التحديد كانت )(R2= 0.967
وهي تشير الى أن ( )%96.7من التباين في (العائد على حقوق الملكية) يمكن تفسيره من خالل
التباين في (تمهيد الدخل) ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.
أما معامل اإلنحدار ) (B1=10.395فهو يشير إلى أثر تمهيد الدخل على العائد على حقوق
الملكية ،وهو أثر معنوي ،حيث كانت قيمة  tعنده هي ( )9.620وبمستوى داللة )،(Sig= 0.003
وعليه نرفض الفرضية الثانية ونقبل البديلة ،التي تنص على أنه:
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 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل على األداءالمالي مقاساً بالعائد على حقوق الملكية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة
()1022-1020
 نتائج إختبار الفرضية الثالثة والتي تنص على:  : H03ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل علىاألداء المالي مقاساً بالعائد على السهم في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة
()1022-1020
وإلختبار هذه الفرضية قامت الباحثة في إستخدام نموذج اإلنحدار البسيط والذي يهتم بدراسة أثر
متغير مستقل كمي على متغير تابع كمي ،حيث يمكن اإلشارة لها من خالل دالة خطية خاصة كما
يلي :
EPS = B0 + B1*Inc.S + ε
حيث :
 : Inc.sتمهيد الدخل.
 : B0ثابت
 :B1معامالت اإلنحدار
 :εالخطأ العشوائي
وكما يبين الجدول (0)2
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جدول رقم ()8
تحليل اإل نحدار إلختبار أثر تمهيد الدخل على العائد على السهم
F
*Sig

Value

R2

*Sig

0.005
0.005

63.004

T Value

7.718

Std.

Coefficient

Error

B1

0.051

0.395

Variables
Inc.S
ثابت اإل نحدار

0.954
0.765

-0.328

0.067

-0.022

B0

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )(α ≤ 0.05

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل (تمهيد الدخل) على المتغير التابع (العائد على
السهم) هو أثر دال إحصائيا ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة هي ( ،)63.004وبمستوى داللة (Sig F
) = 0.005وهو أقل من  ،0.05باإلضافة الى أن قيمة معامل التحديد كانت ) (R2= 0.954وهي
تشير الى أن ( )%95.4من التباين في (العائد على السهم) يمكن تفسيره من خالل التباين في (تمهيد
الدخل) ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.
أما معامل اإلنحدار ) (B1=0.395فهو يشير إلى أثر تمهيد الدخل على العائد على السهم ،وهو
أثر معنوي ،حيث كانت قيمة  tعنده هي ( )7.718وبمستوى داللة )،(Sig = 0.005
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وعليه نرفض الفرضية الثالثة ونقبل البديلة ،التي تنص على أنه:
 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05لتمهيد الدخل على األداءالمالي مقاساً بالعائد على السهم في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (-1020
.)1022

( : )3-2اإل رتباط بين متغيرات الدراسة :
للتعرف إلى طبيعة العالقة بين عناصر تمهيد الدخل المستخدمة في الدراسة والمتمثلة بـ (صافي
الربو التشغيلي وصافي الدخل قبل الضريبة) وعناصر األداء المالي المتمثلة بـالعائد على
االصول ) ،(ROAالعائد على السهم ) ،)EPSوالعائد على حقوق الملكية ( ،)ROEتم إستخدام
إختبار معامل إرتباط (بيرسون)  ،Pearson Correlationوكما يوضو الجدول (0)9
جدول رقم ()9
معامالت اإلرتباط بإستخدام إختبار (بيرسون)  Pearson Correlationللتعرف على طبيعة
العالقة بين تمهيد الدخل ونسب األداء المالي
EPS

.1

NOP

Variables

ROE

1

NOP

1

**0.999

EBT

1

**0.969

**0.973

ROA

1

**0.979

*0.941

*0.947

ROE

**0.997

**0.977

*0.956

**0.962

EPS

1010

ROA

EBT

1010
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يتضو من الجدول ( )9أن هناك عالقة إرتباط إيجابي بين صافي الربو التشغيلي )(NOP
ونسب األداء المالي المتمثلة بالعائد على األصول ) ،(ROAوالعائد على حقوق الملكية )،)ROE
والعائد على السهم ) ،(EPSكما ويتضو من الجدول ( )9وجود عالقة إرتباط إيجابي بين صافي
الدخل قبل الضريبة ) (EBTونسب األداء المالي بالعائد على األصول ) ،(ROAوالعائد على حقوق
الملكية ) ،)ROEوالعائد على السهم ) ،(EPSحيث يتضو من واقع معامالت بيرسون أن هناك
إنخفاض في قوة العالقة بين هذه المتغيرات بالمقارنة مع عالقة اإلرتباط الظاهرة بين صافي الربو
التشغيلي وعناصر األداء المالي على الرغم من اإلستمرار في نفس اإلتجاه وهو إيجابية العالقة وقد
يعود ذلك لإختالف في تأثر الدخل ببنود قائمة الدخل التي تتبع عملية إحتساب صافي الربو
التشغيلي ،وتسبق صافي الدخل قبل الضريبة .
وفي ضوء نتائج التحليل اإلحصائي ترى الباحثة بأن وجود أثر لتمهيد الدخل على األداء المالي
مقاسا ب(العائد على األصول ,العائد حقوق الملكية ,العائد على السهم) في بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل قد ينظر له بشكل إيجابي من قبل أصحاب المصالو وخاصة المستثمرون الحاليون
والمحتملون بإعتبار أن هناك تقاربا في معدالت النمو في العوائد مما يطمئن أصحاب المصالو على
إستثماراتهم من ناحية وأن البنك يعد حساباته وفقا لفرض اإلستم اررية مما يعني أن أية عملية لتمهيد
الدخل اإليجابي سوف تنعكس في السنوات الالحقة باإلضافة إلى إنعكاسها الضمني على القيمة
السوقية للسهم والتوزيعات النقدية والعوائد بشكل عام .
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

 :)1-5( المقدمة
 :)2-5( مناقشة النتائج
 :)3-5( التوصيات
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
( :)1-5المقدمة:
يتضمن هذا الفصل ملخصا لنتائج تحليل بيانات الدراسة ونتائج إختبار الفرضيات التي تم
التوصل إليها في الدراسة ،إضافة إلى طرح بعض التوصيات التي يقدمها الباحث في ضوء تلك
النتائج.

( :)2-5مناقشة النتائج:
أظهرت نتائج إختبار الفرضيات وجود أثر لممارسة تمهيد الدخل على م شرات األداء المالي في
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة ( ,)0202-0202وذلك على النحو التالي:
أوالً :أظهرت نتائج

إختبار الفرضية األولى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

) (α=0.05لممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي مقاسا بالعائد على األصول ،حيث بلغت قيمة
) (69.127) (Fوبداللة إحصائية ) (0.002وقد يعزى ذلك إلى قيام اإلدارة بممارسة تمهيد الدخل
كإحدى ممارسات إدارة األرباح ,وذلك بهدف جعل قيم العائد على األصول متقاربة أو متزايدة ,خاصة
في الفترات التي تقل فيها أرباح البنك ,وذلك ألن هذه النسبة من أهم م شرات قدرة البنك من خالل
اإلدارة على إستغالل األصول لتحقيق األرباح.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة أبو غنيم ( )9.36حيث خلصت الدراسة لوجود أثر للمارسة تمهيد
الدخل في الشركات وعلى كل من م شرات الربحية المتمثلة بالعائد على األصول.
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ثانياً :أظهرت نتائج

إختبار الفرضية الثانية وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

) (α=0.05لممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي مقاسا بالعائد على حقوق الملكية ،حيث بلغت
قيمة ) (66.058) (Fوبداللة إحصائية ) ,(0.003وقد يعزى ذلك إلى قيام البنك بممارسة تمهيد الدخل
كإحدى ممارسات إدارة األرباح ,وذلك بهدف جعل قيم العائد على حقوق الملكية متقاربة أو متزايدة,
خاصة في الفترات التي تقل فيها أرباح البنك ,وذلك ألن هذه النسبة تعتبر من أهم النسب التي يعتمد
عليها المستثمر في تقييم إستثماراته في البنك ,حيث أن إنخفاض هذه النسبة سي دي إلى عزوف
المستثمرين عن األستثمار في البنك.
وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) (Luqman and Fakher, 2012التي خلصت إلى وجود عالقة
بين تمهيد الدخل ونسب الربيحة في الشركات المتمثلة بالعائد على حقوق الملكية.
ثالثاً :أظهرت نتائج

إختبار الفرضية الثانية وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

) (α=0.05لممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي مقاسا بالعائد على السهم ،حيث بلغت قيمة )(F
) (63.004وبداللة إحصائية ) ,(0.005وقد يعزى ذلك إلى قيام البنك بممارسة تمهيد الدخل كإحدى
ممارسات إدارة األرباح ,وذلك بهدف جعل قيمة العائد على السهم متقاربة أو متزايدة ,خاصة في
الفترات التي تقل فيها أرباح البنك ,وذلك بسبب أن هذه النسبة تعتبر من أهم النسب التي تحدد ربحية
السهم في البنك ,حيث أن زيادة قيمة العائد على السهم يشير إلى زيادة أرباح حصة المستثمر في
البنك.
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وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ) Linda H.C. (2013التي توصلت إلى وجود أثر تمهيد الدخل
المتمثل بعوائد األسهم في الشركات المدرجة في السوق المالي.
ترى الباحثة أن تحقق الظروف والبيئة المالئمة إلحداث تطو ار في عوائد البنك السنوية يقلل من
إهتمام أصحاب المصالو بالبحث في موضوع ممارسة تمهيد الدخل من قبل اإلدارة والتقليل من تبعات
هذه الممارسات ما دامت النتائج لصالحهم.

-70-

( :)3-5التوصيات:
بناءا على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي :
 -0ضرورة زيادة التعريف بسلوك تمهيد الدخل وانعكاساته خاصة في الفترات التي تحقق بها
البنوك الخسائر من خالل ورشات عمل إلصحاب المصالو وخاصة المستثمرون.
 -0زيادة اإلهتمام بالسعي نحو تأصيل الفكر المحاسبي من قبل المختصين في هذا المجال
بهدف تقليص إستخدام الخيارات المحاسبية وبالتالي تقليص فرص اإلدارة في تمهيد الدخل.
 -3ضرورة إلغاء إعطاء اإلدارة في البنوك وكافة المنشآت الخيار في توقيت تطبيق معايير
المحاسبة التي تصدر حديثا من قبل مجالس اإلدارة وهيئات المديرين كون ذلك يفسو مجاال
لإدارة بإختيار التوقيت الذي ي دي إلى تمهيد الدخل.
 -2ضرورة إهتمام األكاديمين والمختصين بالبحث المحاسبي في الدول العربية بإيجاد مقياسا
جديدا للكشف عن تمهيد الدخل وعدم اإلكتفاء بما هو موجود من مقاييس بإعتبار أن تمهيد
الدخل يرتبط بسلوك اإلدارة وأن السلوك قد يختلف بين اإلدارات تبعا للثقافات.
 -5ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المشابهه في القطاع المالي وخاصة البنوك مع التنوع
بإستخدام مقاييس الكشف عن تمهيد الدخل للتمكن من تقييم مدى ممارسة اإلدارة في البنوك
لعملية تمهيد الدخل.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع األجنبية
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أوالً :المراجع العربية :
 ابراهيم ،محمد زيدان ( .)1556السلوك األخالقي لإدارة عند قياس الدخل المحاسبي بمنظماتاألعمال :دراسة اختبارية  ,مجلة جامعة المنوفية.11-1 ,)1( .1 ،
 أبو هالل ،مروان محمد خضر ( .)1515بناء نموذج للحد من ظاهرة سلوك تمهيد الدخل فيالشركات المساهمة العامة المدرجة سوق فلسطين لألوراق المالية مقارنة مع نموذج ماليزيا،
(أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عمان العربية ،األردن.
 أرينز ألفين ،ولوبك جيمس ( .)1555المراجعة :مدخل متكامل ،ترجمة محمد محمد عبد القادرالديسطي ،مراجعة أحمد حامد حجاج ،ط ،1الرياض ,المملكة العربية السعودية :دار المريخ للنشر.
 آل شبيب ،دريد كامل ( .)1515ادارة العمليات المصرفية ،ط ،1عمان ,االردن :دار المسيرة للنشروالتوزيع والطباعة.
 الجسار ،عايض فالح ( .)1514مالئمة محاسبة القيمة العادلة لق اررات منح اإلئتمان في البنوكالتجارية الكويتية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 الجعافرة ،أحمد ياسين ( .)1511مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ الق اررات التمويلية فيالمصارف اإلسالمية العاملة في األردن :دراسة تحليلية في المصارف اإلسالمية األردنية( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
 الخوري ،عبير فايز وشخاترة ،محمد زياد ( .)1514مدى استخدام ممارسات تمهيد الدخل فيقطاع الخدمات األردني ,المجلة االردنية في ادارة االعمال.597-569 ،)4( ,15 ،
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 جهماني ،عمر عيسى ( .)1551سلوك تمهيد الدخل في األردن .المجلة العربية للمحاسبة,4 ،(.141-154 ،)1
 حمد ،آمنه خميس ,وأبو نصار ،محمد ( .)1513أثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية للشركاتالمدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية ,دراساتد العلوم االدارية.351-319 ،)1( ,45 ،
 عثمان ،ماهر ( .)1559سلوك تمهيد الدخل في شركات المساهمة العامة المدرحة في سوقالخرطوم لألوراق المالية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا,السودان.
 قلعاوي ،غسان .)1552( ،رقابة األداء ،ط ،1الشارقة ,اإلمارات العربية المتحدة :دار المسارللدراسات واالستشارات والنشر.
 كراجة ،عبد الحميد .)1515( ،اإلدارة والتحليل المالي أسس ومفاهيم وتطبيقات ،ط ،1عمان،األردن :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 ابو غنيم ,منال سليمان ( .)1516اثر تمهيد الدخل على مؤشرات األداء للشركات الصناعيةالمدرجة في بورصة عمان( .أطروحة دكتوراه غير منشورة) ,جامعة العلوم اإلسالمية العالمية,
عمان ,األردن.
 أعويطيل ,أبو بكر جمعة ( .)1515قدرة مؤشرات األداء المحاسبي والسوقي في تفسير جودةاألرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان :دراسة تحليلية( .أطروحة دكتوراه
غير منشورة) ,جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ,عمان ,األردن.
 حبيب ،عقيل حمزة ( ،)1553تمهيد الدخل  :دراسة ميدانية في عينة مختارة من الشركاتالصناعية العراقية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
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 الحداد ,هيفاء ,وأحمد ,مقبل علي ( ".)1555تقويم كفاءة األداء المالي باستخدام البيانات وم شرالمتغيرات المالية لعينة من الشركات المساهمة المختلطة في محافظة نينوى "د مجلة تنمية
الرافدين.151-197 ,)17( .25 ,
 ذيب ،أحمد ابراهيم ( .)1515أثر الرسملة على األداء المالي  :دراسة تطبيقية في الشركاتالمساهمة العامة في األردن( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط ،عمان،
األردن.
 الرمحي ,نضال محمود ( ".)1511قياس أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة على األداء الماليفي الشركات الصناعية األردنية  -دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة
عمان " ,مجلة آفاق جديدة ,جامعة المنوفية ,يوليو –أكتوبر.23 ,
 الزبيدي ,حمزة محمود ( .)1511التحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل المالي ,ط,1عمان :م سسة الوراق للنشر والتوزيع.
 صيام ،وليد ( " .)1559مدى إدراك محللي االئتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخالقةولالجراءات المناسبة للكشف عنها في البنوك التجارية " ،المجلة االردنية في إدارة االعمال.5 ،
(.121-163 ,)1
 العازمي ،يوسف مرضي ( .)1513دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من ممارساتالمحاسبة اإلبداعية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق األوراق المالية الكويتي( ،رسالة
ماجستير غير منشورة) ،جامعة عمان العربية ،األردن.
 العبد اهلل ،رياض ,والحسناوي ،عقيل ( " .)1556العوامل الم ثرة في عملية تمهيد الدخل :دراسةميدانية على الشركات المساهمة الصناعية العراقية " ،المجلة العربية للمحاسبة.71-17,)1( ,9 ،
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 العبد اهلل ،رياض ,وسويدان ،ميشيل ,والقرعان ،سناء ( " .)1557الوسائل والدوافع الم ثرة فيسياسة تمهيد الدخل – دراسة ميدانية عن الشركات الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان "،
المجلة العربية للمحاسبة.41-1,)1( .15 ،
 عبد ،أحمد راهي ( .)1514أثر تمهيد الدخل على العوائد غير العادية لألسهم  :دراسة تطبيقية فيعينة من المصارف العراقية ،مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية– 155 ،)3( ,16 ،
.171
 عبيد اهلل ,فادي عادل ( .)1515العوامل المؤثرة على الداء المالي لشركات التأمين في األردن,(أطروحة دكتوراه غير منشورة) .جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ,عمان ,األردن.
 غنيمي ،سامي محمد ( " .)1511إطار مقترح لدور الشفافية في الحد من ممارسات إدارة األرباحفي منظمات األعمال ـ دراسة اختباريه " ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية .62-1 ,)1( .1
 القثامي ،فواز سفير(" .)2010إدارة األرباح في الشركات المساهمة السعودية" ،مجلة كلية التجارةللبحوث العلمية الصادرة عن جامعة اإلسكندرية.249 ,)1( ,47 ،
 قرعان ،سناء صالو ( .)1555العوامل المؤثرة في سياسة تمهيد الدخل :دراسة ميدانية علىالشركات الصناعية األردنية( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة اليرموك ،اربد ,األردن.
 الكندري ،طالل حسن ( .)1511درجة ممارسة اإلدارة في الشركات المساهمة العامة الكويتيةألساليب إدارة األرباح وأثرها على ربحية تلك الشركات( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
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 اللوزي ،خالد محمد ( .)1513أثر ممارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم  :دراسة اختباريةعلى الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة عمان( ،رسالة ماجستير غير منشورة)،
جامعة الشرق األوسط ،عمان ,األردن.
 المطارنة ،عمر عبد اهلل ( .)1514تمهيد الدخل وعالقته بمؤشرات الربحية ،ومصروف ضريبةالدخل ،وجودة التدقيق :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة
المدرجة في بورصة عمان( ،أطروحة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة العلوم االسالمية العالمية،
عمان ،األردن.
 مطر ,محمد ( .)1556اإلتجاهات الحديثة في التحليل اإلئتماني .ط ,1عمان ,المملكة األردنيةالهاشمية :دار وائل للنشر والتوزيع.
 المطيري ،الحميدي محمد ( .)1511أثر دوران العاملين على األداء المالي  :دراسة تطبيقية فيقطاع المصارف اإلسالمية الكويتية( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الشرق األوسط،
عمان ،األردن.
 المومني ،محمد ( .)1556تحليل وتقييم ممارسات اإلدارة في استغالل المرونة المتاحة بالمعاييرالمحاسبية إلدارة األرباح ومدى وعي المستثمرين لها :دراسة تحليلية على الشركات المساهمة
العامة في بورصة عمان( .رسالة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا،
عمان ,االردن.
 النعيمي ,عدنان تايه ,والتميمي ,أرشد ف اد ( .)1552التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة.ط,4عمان ,االردن :دار اليازوري للنشر والتوزيع.
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قائمة المالحق

الملحق رقم ( :)1مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة.
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التحليل المالي :
نتائج تحليل نموذج  De Angeloلتمهيد الدخل بالنظر الى السنوات ()1022-1002

نسبة إجمالي

نسبة

صافي الربح

التدفق النقدي

إجمالي

المستحقات

المستحقات

التشغيلي

التشغيلي

المستحقات

إلى إجمالي

غير

االصول

اإلختيارية

2007
2008
2009
2010
2011

-406,834,239
-46,692,847
-527,307,167
-265,858,808
-96,687,437

560,757,791
188,714,605
621,808,648
380,657,044
229,703,228

السنة

نسبة
المستحقات
اإلختيارية

153,923,552
142,021,758
94501481
114798236
133015791

-0.097
-0.044
-0.014

-0.009
-0.097
-0.044

-0.088
0.053
0.029

2012

299,570,608

-161,625,431

137945177

0.043

-0.014

0.058

2013
2014

-368,367,768
-330,062,251

514,317,076
487,967,582

145949308
157905331

-0.052
-0.046

0.043
-0.052

-0.095
0.006

تصنيف السنوات الخاضعة للدراسة حسب تمهيد الدخل

القيمة المطلقة

متوسط

للمستحقات

المستحقات

2010

0.053

0.088

0.055

غير ممارسة

2011

0.029

0.053

0.055

غير ممارسة

2012

0.058

0.029

0.055

ممارسة

2013

-0.095

0.058

0.055

ممارسة

2014

.0..6

0.095

0.055

غير ممارسة

السنة

المستحقات
اإلختيارية

اإلختيارية

اإلختيارية

تصنيف
التمهيد

-86-

: التحليل الوصفي اإلحصائي
الفرضية األولى
Dependent Variable: ROA
Method: Least Squares
Sample: 2010 2014
Included observations: 5
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INCS

1.475000

C

-0.011667

0.141293

10.33576

0.0020

0.141567

-0.082085

0.9396

R-squared

0.973328

Mean dependent var

1.468000

Adjusted R-squared

0.928896

S.D. dependent var

0.110770

S.E. of regression

0.127693

Akaike info criterion

-0.989198

Sum squared resid

0.048917

Schwarz criterion

-1.145423

Log likelihood

4.472995

Hannan-Quinn criter.

-1.408490

F-statistic

69.12717

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.002090

1.653042

الفرضية الثانية
Dependent Variable: ROE
Method: Least Squares
Sample: 2010 2014
Included observations: 5
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INCS

10.395134

C

-0.555231

1.081342

9.620115

0.0003

1.395417

-0.397643

0.7174

R-squared

0.967128

Mean dependent var

0.382000

Adjusted R-squared

0.931116

S.D. dependent var

S.E. of regression

0.072380

Akaike info criterion

-2.124594

Sum squared resid

0.015717

Schwarz criterion

-2.280819

Log likelihood

4.472995

Hannan-Quinn criter.

-2.543886

F-statistic

66.05817

Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic)

0.003010

0.063797

1.492181
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الفرضية الثالثة
Dependent Variable: EPS
Method: Least Squares
Sample: 2010 2014
Included observations: 5
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

INCS

0.395001

0.051066

7.717606

0.0054

C

-0.022000

0.066506

-0.328734

0.7654

R-squared

0.954113

Mean dependent var

10.06200

Adjusted R-squared

0.926516

S.D. dependent var

1.357929

S.E. of regression

1.528207

Akaike info criterion

3.975242

Sum squared resid

7.006250

Schwarz criterion

3.819017

Log likelihood

7.938104

Hannan-Quinn criter.

3.555950

F-statistic

63.00372

Durbin-Watson stat

1.700867

Prob(F-statistic)

0.004521

Correlations معامل إرتباط بيرسون
Notes
Output Created

05-Apr-2016 14:05:19

Comments
Input

Data

C:\Users\yst\Documents\miso.sav

Active Dataset

DataSet1

Filter

<none>

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working Data File
Missing Value Handling

7

Definition of Missing

User-defined missing values are treated as missing.

Cases Used

Statistics for each pair of variables are based on all
the cases with valid data for that pair.

Syntax

CORRELATIONS
/VARIABLES=nprofit ROE EPS EBT
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Resources

Processor Time

00:00:00.047

Elapsed Time

00:00:00.070

[DataSet1] C:\Users\yst\Documents\miso.sav

