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 شـــكــــر و تـــقــديـــــر 
  

هلل سبحانه وتعالى الذي وفقني على إتمام هذه الدراسة، أرى لزاما  علي  بعد شكرا  

الدكتور وعرفانا  بالجميل، أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى منارة العلم والمعرفة، إلى 

القيمة، إلشرافه على هذه الرسالة ولتوجيهاته المفيدة ومالحظاته  الشوبكييونس الفاضل 

 الرسالة. هالتي ساعدت على إتمام هذ

نة المناقشة على تكرمهم بقبولهم إلى أعضاء لج والتقدير كما وأتقدم بخالص الشكر

برازها ب  شكل العلمي المناسب.المناقشة هذه الرسالة وا 

السادة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى

 الشرق األوسط لما قدموه لي من معرفة وعلم.

وختاما  أشكر كل من ساعدني ولو بالدعاء واألماني الطيبة, وجزى اهلل الجميع 

 خير الجزاء واهلل الموفق.
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 تمهيد الدخل على األداء الماليأثر 
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 إعــداد 

  الشمري ميسون دهام حماد

 إشـــــراف

 يونس عليان الشوبكي الدكتور 

 الملخص
 

علــى بنـــك  تطبيقيـــةهــدفت هــذه الدراســـة إلــى بيـــان أثــر تمهيـــد الــدخل علــى األداء المـــالي، كدراســة 

لتحقيق (. و 1514-1515لى بياناته خالل الفترة )إاإلسكان للتجارة والتمويل في األردن وذلك بالرجوع 

( De Angleo,1986ختيــار نمــوذج )ا  الباحثــة المــنهج الوصــفي التحليلــي و  عتمــدتإأهــداف الدراســة 

 للوصول الى نتائج هذه الدراسة.

لتحليــل البيانــات الماليــة لعينــة الدراســة باإلضــافة إلــى  (Eviews)ة يــكمــا إســتخدمت الباحثــة برمج

)المتوســـط الحســـابي واإلنحـــراف المعيـــاري(, وبعـــد إجـــراء عمليـــة  بعـــض األســـاليب اإلحصـــائية الوصـــفية

ختبــار فرضــياتها بإســتخدام هــذه الدراســة عــن  تحليــل اإلنحــدار البســيط كشــفت التحليــل لبيانــات الدراســة وا 

 أهمها: عدد من النتائج

( علـــى كـــل مـــن )العائـــد علـــى α ≥ 0.0.وجـــود أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )

 العائد على السهم(. الملكية،العائد على حقوق  األصول،



- ن -  

 الدراسة بعدد من التوصيات وكان من أهمها: خرجت كما

نعكاساته خاصة في الفترات التـي تحقـق بهـا البنـوك الخسـائر  زيادة التعريف بسلوك تمهيد الدخل وا 

 رةداعطـاء اإلإغـاء إلوأيضـا  ضـرورة صـحاب المصـالو وخاصـة المسـتثمرون, من خالل ورشـات عمـل إل

مــن قبـــل  ت الخيــار فــي توقيــت تطبيـــق معــايير المحاســبة التــي تصــدر حــديثا  آفــي البنــوك وكافــة المنشــ

لـى تمهيـد إختيـار التوقيـت الـذي يـ دي إل ةدار لـإ دارة وهيئات المديرين كون ذلك يفسو مجاال  مجالس اإل

 .الدخل

 تمهيد الدخل، األداء المالي. الكلمات المفتاحية :
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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 

  :المقدمة (1-1): 

 الفكر المحاسبي، في كبير هتمامإب خالل العقود الثالثة الماضيةالدخل  تمهيد ظاهرة حظيت

والتي أدت  دول العالم، لها معظم األزمة المالية العالمية التي تعرضت بعد هتمامذلك اإل وقد إزداد

في  (Lehman brothers) مثل بنك اإلخوة ليمانعدد من البنوك العالمية الكبرى نهيار إإلى 

ط المصرفي يمارس النشافي بلجيكا الذي  (Fortis) بنك  فورتيسو  مريكيةالواليات المتحدة األ

دارة في نتائج أعمال البنوك وعرضت حيث تالعبت اإل, لى تقديم الخدمات التأمينيةإضافة باإل

قبل جمهور المستفيدين أرباحا  زائفة )غير حقيقية( بسبب رغبتها في تلبية التوقعات المطلوبة من 

 .حول أدائها

ن ضعف الحاكمية الم سسية أدى أقتصاديين العديد من الباحثين واإلعلى الرغم من إعتقاد 

الية لى تفاقم األزمة المالية العالمية, إال أن عدم محافظة الشركات على الشفافية في تعامالتها المإ

ن له دورا  التي تعتبر حجر األساس في إتخاذ العديد من القرارات كا ,وفي إعداد التقارير المالية

 (.1514, دة األزمة المالية )خوري وشخاترةبارزا  في زيادة ح

بشكل  الحقائق إلخفاء  الدخل عملية تمهيد إلى في بعض األحيان تلجأالبنوك  إدارة لذلك فإن

 في باإلضافة إلى إستثمارها المتوفرة موارد المنظمة توجيه إلى سوء مما ي دي المهتمين، م قت عن

 (.1556الناجحة )ابراهيم،  المشروعات من بدال   خاسرة مشروعات
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إدارة البنوك عن طريق  بها تقوم التي ملياتجراءات والعاإل وتمثل ظاهرة تمهيد الدخل

 من تقلبات بهدف الحد المحاسبية جراءات والسياساتاإل ختيارإعلى  ستغاللها لصالحياتها وقدرتهاإ

الرغم  بشكل أكثر استقرارا ، وعلى الدخل إلظهار تهامحاول أي بمعنى السنوات المتتالية، في الدخل

لى تضليل إأقل موثوقية قد ت دي  معلومات ذات مالية بيانات أن عملية تمهيد الدخل قد توفر من

, إال أنها التعتبر مخالفة للمعايير المحاسبية أو ت عند إتخاذهم للقرارات المختلفةمستخدمي البيانا

من هنا فال بد من القيام ، (1559)عثمان،  (GAAP) المحاسبية المقبولة قبوال  عاما   المبادىء

 بعمليات مراجعة األداء المالي في البنوك، وذلك سعيا  لتقويم وتطوير عملياته وتحسين خدماته

لى أن هذه المراجعة تساعد إضافة إ ،(1511وتحديد مهاراته الخاصة في إدارة أصوله )الجعافرة، 

ى الم شرات المالية مما يسهم في لإالبنوك في بيان مستويات سيولتها وربحيتها من خالل النظر 

 (.1511تقديم تصور متكامل للمكانة التنافسية للبنوك )المطيري، 

ن باإلضافة إلى أن إدارة البنوك تلجأ إلى تمهيد الدخل لعدة أسباب، منها: زيادة درجة األما

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 

ي هذا التنب ، وتجنب مستخدمي القوائم المالية على التنب  بالتدفقات النقدية المستقبلية وزيادة الثقة ف

 (Taktak, et.al., 2010 0) نخفاض الحاد في األرباحالتدخل الحكومي لتصحيو أوضاع اإل

هذا الموضوع فقد قامت الباحثة في تحليل أثر تمهيد الدخل على األداء المالي ونظرا  ألهمية 

 حالة.في القطاع البنكي، وبشكل خاص في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل كدراسة 
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 : الدراسة مشكلة (2-1): 

تغيير بعض السياسات المحاسبية  من خاللبها األدارة تقوم عملية  الدخل تمهيد تعتبر ظاهرة

عتراف بقيمة اإليرادات بتاريخ اإل مثل التغيير متعمدقوائمها المالية بشكل إعداد في المستخدمة 

بهدف  الطرق واألساليبهذه البنوك تتبع  إذ، وغيرها من األساليب والمصروفات الخاصة بالمنظمة

حيث يتم ، رضاء المستثمرين وتلبية لرغباتهمإبغية الحصول على مستوى ثابت ومستقر من الدخل، 

 إعدادالمرونة الموجودة في الطرق المحاسبية المستخدمة في  ستغاللإ تمهيد الدخل من خالل

 .سينعكس بدوره على األداء المالي والذي مما يتيو للبنوك التأثير على الدخلالقوائم المالية 

الدخل على األداء المالي لبنك  تمهيد سلوك الدراسة في الكشف عن أثر مشكلة وتتمثل

 صياغة مشكلة الدراسة بالس ال التالي: يمكن فإنه عليه ا  اإلسكان للتجارة والتمويل، وبناء

 (؟1514-1515للتجارة والتمويل للفترة من )الدخل على األداء المالي لبنك اإلسكان  ما أثر تمهيد

 : وفرضياتهاالدراسة  سئلةأ(: 0-3)

 بناءا  على مشكلة الدراسة, فقد تم صياغة األسئلة التالية:

صول لبنك هل ت ثر عملية ممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال  بالعائد على األ -1

 (؟1514-1515)اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة من 

هل ت ثر عملية ممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال  بالعائد على حقوق الملكية  -1

 (؟1514-1515لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة من )

هل ت ثر عملية ممارسة تمهيد الدخل على األداء المالي متمثال  بالعائد على السهم لبنك  -3

 (؟1514-1515للفترة من ) اإلسكان للتجارة والتمويل
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 كما تحاول هذه الدراسة إختبار الفرضيات اآلتية:  -

- :H01  إال يوجد أثر ذو داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 لتمهيد الدخل على )

صول في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة األداء المالي مقاسا  بالعائد على األ

(1515-1514). 

- :H02  إال يوجد أثر ذو داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 لتمهيد الدخل على )

األداء المالي مقاسا  بالعائد على حقوق الملكية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل 

 .(1514-1515الفترة )

- :H03  إال يوجد أثر ذو داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 لتمهيد الدخل على )

األداء المالي مقاسا  بالعائد على السهم في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة 

(1515-1514). 

 : الدراسة دافأه(1- 4): 

 لدراسة في اآلتي:اهداف أتتمثل 

تقــديم إطــار نظــري مناســب لجميــع متغيــرات الدراســة، بحيــث يــتم وصــف ظــاهرة تمهيــد الــدخل  .1

 متكامل.وعالقتها باألداء المالي بشكل 

داء المــــالي لبنــــك اإلســــكان للتجــــارة التعــــرف علــــى أثــــر ممارســــة عمليــــة تمهيــــد الــــدخل علــــى األ .1

 (.1514-1515والتمويل للفترة من )

داء المـالي لبنـك اإلسـكان للتجـارة والتمويـل ونسب األ تمهيد الدخل  كشف العالقة المحتملة بين .3

 (.1514-1515للفترة من )
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 اءا  على نتائج تحليل الدراسة.تقديم مجموعة من التوصيات بن .4

 :الدراسةة هميأ (5-1):

 للمعلومات  كمصدر مهم وأساسي للقوائم المالية الخاصة األهمية من الدراسة هذه تنبع أهمية

فإنه  لذلك بنشاط البنوك، المهتمة األطراف من للعديد قتصادية والماليةالقرارات اإل الالزمة إلتخاذ

 تمهيد سلوكل البنوك إدارة ممارسة بمدى يكون لديها معرفة ودرايةاألطراف أن  هذه مصلحة من

 المالية وموثوقية القوائم مالءمة من يقلل قد البنوك األردنية لدى هذا السلوك وجود أن إذ الدخل،

, إذ المنظمةستكون مفيدة وهامة للجهات التمهيد  وراء هذا الدوافع كانت إذا التي تنشرها، خصوصا  

 .التشريعاتقد ت خذ نتائج الدراسة بعين األعتبار عند سن القوانين و 

 :الدراسة مصطلحات (6-1):

الدخل )األقل الدخل في منظمة معينة من خالل تغطية السنة قليلة  قيم تغييرهو : تمهيد الدخل -

 (al., etAlmeida0.2012 ,) نجاحا ( بسنة أكثر ربحا  ونجاحا  

بالتقــارير  لــى أخــرى إتخفــيض التقلبــات فــي الــدخل مــن ســنة وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا  علــى أنــه 

لتحسـين وضـع المنظمـة وتحقيـق يتم زيادة الـدخل أو تخفيضـه  حيثالمالية السنوية الخاصة بالدخل 

 ,De Angelo)رضــى عــام للمهتمــين بأدائهــا شــكليا  فقــط، والــذي ســيتم قياســه مــن خــالل نمــوذج 

1986). 

تقــــوم بإســــتغالل حكمهــــا الشخصــــي فــــي عمليــــة تقــــدير  ةعتبــــر بــــأن اإلدار أبــــين هــــذا النمــــوذج و 

 .ختياريةأجل تقدير المستحقات اإل المستحقات للقيام في تمهيد الدخل، وذلك من

 : ختيارية أوال  وفقا  للخطوات اآلتيةحتساب المستحقات غير اإلإيتم 
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 حسب المعادلة التالية: ختياريةحتساب المستحقات غير اإلإأ. عملية 

NDAt = Tat-1 /At-2 ……….(1) 

 حيث أن :

NDAt  ختيارية في الفترة الحالية.= المستحقات غير اإل 

Tat-1  .إجمالي المستحقات للفترة السابقة = 

At-2 = صول لفترتين زمنيتين سابقتينإجمالي األ. 

 أسلوب التدفقات النقدية، حسب المعادلة التالية: ستخدامإحتساب إجمالي المستحقات بإب.  عملية 

 Tat-1=NIt - CFt ……….(2) 

 حيث أن : 

 tNI .صافي الدخل من العمليات التشغيلية = 

tCF .صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية = 

 ختيارية حسب المعادلة التالية:حتساب المستحقات اإلإج ( 

DAt-1=TAt /At-1 - NDAt ……….(3) 

 :حيث أن 

  المستحقات اإلختياريةDiscretionary Accruals:  تنشأ من المعالجات المحاسبية

لغرض المحاسبة اإلبداعية والهدف منها المختارة من ضمن البدائل المتاحة أمام اإلدارة 
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و تخفيض األرباح حيث أكتشف الباحثون أنه يمكن من خاللها كشف ممارسات أتضخيم 

 اإلبداعية.المحاسبة 

  المستحقات غير اإلختياريةNon-Discretionary Accruals:  تنشأ 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

 (.1515)القثامي,  الخاصة بها

يمثل اإليرادات التي تتوفر في المنظمة من خالل عملياتها وأنشطتها المختلفة األداء المالي:  -

(Evans, 2005).  

أنه مجموعة من المقاييس الكمية والنوعية التي تعكس الوضع  علىوتعرفه الباحثة إجرائيا  

ستغالل الموارد المالية والمادية إالمالي للمنشآت على شكل م شرات تساعد في عملية تقييم 

 : حتسابإ، وقد تم قياسه في هذه الدراسة من خالل والبشرية فيها

 x 022%متوسط إجمالي األصول  ÷العائد على األصول = صافي األرباح بعد الضرائب معدل 

 x 022%متوسط إجمالي حقوق الملكية  ÷معدل العائد على حقوق الملكية = صافي األرباح 

 ألسهم العاديةل المعدل الموزون ÷سهم = صافي الربح العائد على ال
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 :الدراسة  حدود(7-1): 

 : تقتصر الدراسة على الحدود التالية

 .4151إلى  1515تقتصر الدراسة على الفترة من  : حدود زمانية

: تقتصر هذه الدراسة على دراسة القوائم المالية التابعة لبنك اإلسكان للتجارة  حدود مكانية

 والتمويل.

 متمثال  بداء المالي تقتصر الدراسة على تحليل أثر تمهيد الدخل على األ : حدود موضوعية

 ( في بنك اإلسكان للتجارة, العائد على السهمحقوق الملكيةالعائد على العائد على األصول, )

 .والتمويل

 :الدراسة محددات (8-1): 

 : تتحدد الدراسة بمجموعة من المحددات والمتمثلة في

كاملة وذلك بسبب عدم توفر بيانات مالية  1514قصاها أعتمدت الدراسة على فترة زمنية إ .1

 .عند إعتماد خطة البحث 1515سكان للتجارة والتمويل للعام لبنك اإل

 .على قطاع البنوك هاعينة الدراسة تقصدية بالتالي ال يمكن تعميم نتائج .1
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 

 (2-1 :)مقدمةال 

 (2-2تمهيد الدخل :) 

 (0-3 :) أشكال ودوافع وأهداف تمهيد الدخل  

 (0-2 :) الدخلالعوامل التي تسهل ممارسة تمهيد 

 (0-5 :)أساليب وتقنيات تمهيد الدخل 

 (0-6األداء واألداء المالي :) 

 (0-7الدراسات السابقة العربية واألجنبية :) 

 (0-8ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :) 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

يعنى باألدبيات النظرية ذات العالقة بموضوع ين رئيسيين, األول ألى جز إينقسم هذا الفصل 

أما الجزء الثاني فيشمل  ،حيث يقسم إلى محورين هما: تمهيد الدخل واألداء المالي ،الدراسة الحالية

 مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية.

 أواًل: األدب النظري

 : مقدمةال :(2-1)

صحاب المصالو بمختلف متطلباتهم أهم عناصر القوائم المالية التي يهتم بها أيعد الدخل من 

قتصادية المتاحة ستخدام الموارد اإلإدارة في من المعلومات المالية كونه يعبر عن مدى كفاءة اإل

ستغاللها، وقد تناول الباحثين في مجال المحاسبة والهيئات والمجالس المحاسبية المحلية ا  و  لها

 عناصر القوائم المالية في الكثير من الدراسات لما لها من أهمية بالغة. والدولية

و النقصان قد أهداف محددة سواء بالزيادة أالدخل نحو  بتوجيه إدارة الشركاتن سلوك إوعليه ف

 ،) (Buckmaster, 2001كاديمين منذ ما يزيد على مائة عام من قبل الباحثين األ هتماما  إوجد 

التي ، ت والسياسات المحاسبيةاجراءوجود العديد من البدائل في الطرق واإلبداء المحاسبي األويتسم 

رقام والمستويات التي ترغب بها، لى األإللوصول بالربو  إدارة الشركاتستخدامها من قبل بإيسمو 

رباح أداء جيد للمنشأة وتحقيق أرباح منخفضة في ظل وجود مستوى أبالغ عن دارة باإلفقد تقوم اإل

ن الواقع أ رباح عالية علما  أبالغ ضمن قوائمها المالية عن باإل اإلدارة، وبالمقابل قد تقوم مرتفعة

 . رباح الفعلية كانت منخفضةن األأداء غير جيد للمنشأة و ألى إيشير 



12 

 

ضخم عمليات التالعب في أكتشفت ألفية الثانية في مطلع األ خيرة وتحديدا  ونة األالوفي ا

ن حصل أمريكية بعد فالس في تاريخ الواليات المتحدة األإكبر حالتي ألى إوالتى أدت رباح األ

حيث تبين أن السبب الرئيسي إلنهيارها   (Enron and Worldcom)نهيار مفاجىء لشركتي إ

 حيث ،(Schilit, 2010) رباح للتأثير على القيمة السوقية ألسهمهاهو التالعب في األ

خفاء ديونها كانت وراء إفالس شركة إنرونأن تضخيم  ) (Healy, 2003أشار  .أرباح الشركة وا 

رباح دارة األا  راء مختلفة من قبل الكتاب ومنظرو الفكر المحاسبي حول تمهيد الدخل و آهناك 

ن هذه المشكلة أخرون بآنها ظاهرة تمثل مشكلة في الصناعة وبالمقابل يرى أبحيث يراها البعض ب

 .(Dechow and Skinner, 2000)غير موجودة 

ن كل عملية تمهيد للدخل تستخدم أرباح يعني دارة األإن تمهيد الدخل حالة من أوترى الباحثة 

ن أعتبار إرباح هي تمهيد للدخل بأدارة إعتبار كل عملية إرباح وبالمقابل ال يمكن دارة األإبها 

ا الباحثة في هذا تستعرضهالتي سوف و رباح دارة األإتمهيد الدخل بخالف لخرى أ هدافا  أهناك 

 .الدخلوسع من مفهوم تمهيد أفهو مفهوم الفصل من هذه الدراسة في شكل مستقل 

 : تمهيد الدخل :(2-2)

 : (: مفهوم تمهيد الدخل0-0-0)

دارة ال يعد من المواضيع هداف معينة من قبل اإلألى إللوصول  باألرباحن موضوع التالعب إ

دارتها عن المالك وقد تنوعت إستقالل ا  الحديثة بل نشأ مع ظهور الشخصية المعنوية للشركات و 

 1919زمة المالية  العالمية لتحقيقها ومع حدوث األ ةدار التي تسعى اإل لألهداف رباح وفقا  دارة األإ
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على  ةدار سبة بالسعي للحد من سيطرة اإلبدأ القائمين على علم المحا بالكساد العظيم  تسمي والتي

 .ختيار حسب مصالحهاالتحكم بالسياسات والطرق المحاسبية والتنوع باإل

دارة الشركات تسعى جاهدة لتمهيد الدخل المحقق لديها وذلك بهدف التحكم إوعليه فإن 

)ابراهيم، لى تمكينها من التصرف بالخيارات والبدائل المحاسبية بحرية إضافة إبمعدالت نموه، 

ستخدام بدائل متنوعة إ، وعليه فإن تمهيد الدخل يعد مجاال  متاحا  للشركات من خالل (1556

 .(1514)الجسار، المحاسبي عتراف والقياس تخص اإل

 الحد منبهدف  ائل المحاسبيةالبدستخدام إبرة داتقوم به اإل ا  مقصود ويعد تمهيد الدخل عمال  

مثل األمن المختلفة هدافها أسهم وتحقيق تتمكن من التأثير على عوائد األ حتى ,رباحتقلبات األ

 .ديرينت والحوافز وزيادة ثروة المفآالوظيفي والمكا

نتباه إجل جلب أالقوائم المالية من  بعناصردارات تتعمد التالعب ن بعض اإلأفي حين 

رباح بين السنوات نخفاض تقلبات األإن إن ربحية الشركة مستقرة وخاصة أشعارهم ا  المستثمرين و 

 .في تلك الشركاتستثمار يزيد من رغبة المستثمرين باإل

أن تمهيد الدخل منها ورد في الفكر المحاسبي العديد من التعريفات لتمهيد الدخل وعليه فقد 

خفض التقلبات في الدخل عبر لى إلذي يهدف "يعد نوعا  من أنواع إدارة األرباح في الشركات وا

ستخدام هذه الفروقات في رباح الطبيعية إلو خفض األأالفترات المالية المختلفة من خالل زيادة 

 .(Mulford and Comiskey, 2002, p: 221) "السنوات الالحقة

توجيه  يتم بموجبها عملية"تمهيد الدخل هي  بأن (Belkaoui, 2004, p: 450) في حين يرى

دنى حد تقبله ألى إنحرافات في الدخل بهدف خفض اإل اإلدارةالدخل بشكل متعمد من قبل 

 0("GAAP)المقبولة قبوال  عاما   المبادىء المحاسبية
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على أنها " إحدى أشكال تدخل اإلدارة في عملية القياس  عملية تمهيد الدخلويمكن تعريف 

واإلفصاح المحاسبي لما له من تأثير في تقييم مستخدمي القوائم المالية والمعلومات المحاسبية، 

من تدخل إداري مقصود"  تخاذ القرارات ما دام نابعا  إوفي دقة النتائج وبالذات قدرتها التمثيلية في 

 (.361ص  ،2..9 )صيام،

في حين يمكن تعريف مفهوم تمهيد الدخل على أنه ذلك السلوك اإلداري الذي يسعى لتحقيق 

لى تحقيق أكبر قدر إهدف الحد من التذبذبية والتقلب في أرباح الشركات، وذلك بغية الوصول 

ستغالل المرونة إعلى  ةدار ، حيث تعتمد اإلةممكن من المصالو واألهداف الخاصة في اإلدار 

ستغالل أي ثغرات تكون متواجدة في معايير المحاسبة الدولية والتشريعات واألنظمة التي ا  و المتوفرة، 

 (.36، ص.9.3يتم تطبيقها )أبو هالل، 

جراءات الخاصة بإستغالل المرونة ويمكن تعريف تمهيد الدخل "بأنه عبارة عن مجموعة من اإل

وذلك بهدف تخفيض التقلبات  جراءات المحاسبية،المتاحة في عمليات إختيار السياسات واإل

لى التقارير المالية التي تعكس األداء المالي عبر الفترات المتتالية إالطارئة على الدخل"، والذهاب 

ظهارها بصورة أكثر استقرارا  )  Acharyaحيث يتم العمل في هذا ضمن قائمة الدخل وبنودها وا 

and  Lambrecht, 20110) 
لى إ تجهتإ نهاأ بعض الباحثين رأوا المختلفة لمفهوم تمهيد الدخل، إال أن التعاريفومع تعدد 

نما يتم تقييده وتحديده إأن رقم الدخل ال يتمتع بالحرية المطلقة، أي بأن يظهر بأي  تجاه ممكن، وا 

 (.1556العبد اهلل والحسناوي، من وجهة نظرها ) ضمن حدود معينة بحيث تراه اإلدارة مالئما  

لى تخفيض التذبذبات في األداء إداري يسعى إن القول بأن تمهيد الدخل هو "سلوك وعليه يمك

ختيارية إالمالي للشركات وال سيما الدخل منه، بحيث ينظر أيضا  لهذا السلوك على أنه عملية 

الشركات تقوم به لعرض صورة أفضل حول أدائها لمستخدمي القوائم  ةلزامية وأن إدار إوليست 
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)المطارنة،  "لى السياسات المحاسبية المقبولة هو أساس لتمهيد الدخل فيهاإالمالية وأن اللجوء 

 (.39، ص 9.32

وعند إمعان النظر في التعريفات السابقة نجد أنها تركز على قيام الشركات بإستخدام الطرق 

 .لتجنب التقرير عن التقلبات الحادة في دخلهاجراءات المحاسبية إلوا

األداء المالي الجيد تقوم بتشكيل مخصصات غير ضرورية في السنوات ذات  قدحيث 

ي تعاني من ضعف في األداء إلستخدامها في تخفيض المصاريف وزيادة الدخل في السنوات الت

 .وبالتالي تعزيز ثقة المساهمين ,المالي

المحاسبية المقبولة  ستخدام المبادىءإبأنه تمهيد الدخل ف ر ن تعأيمكن الباحثة  فإنوعليه 

قبوال  عاما  والبدائل التي سمحت بها معايير المحاسبة الدولية في تخفيض حدة التقلبات في دخل 

 .القرارات اإلستثمارية للمساهمين , بهدف التأكيد علىة عبر الفترات المالية المتتاليةالشرك

لقوائم المالية , على جميع الحسابات في ا لى أن تأثير تمهيد الدخل اليكونإوهنا تجدر اإلشارة 

نما على مجموع ة محددة من الحسابات وبالتالي فإن تأثير تمهيد الدخل سوف يكون متفاوتا  وا 

 .يعة وتوجهات مختلف أصحاب المصالوومختلفا  حسب طب

 : تمهيد الدخل وأنواع إدارة األرباح :(2-0-0) 

دارة البورصة إرئيس مجلس  Levitt حدددارة األرباح، حيث إ سلوكياتمن يعد تمهيد الدخل 

حيث يحدث هذا السلوك ( big bathرباح وهي المسار األكبر )دارة األإلى إنواع أمريكية خمسة األ

 ستغاللإ، ويتم ستمراره لعدة سنواتا  عادة هيكلة للشركة و إالشركات في ظروف وجود  ةدار إمن قبل 

عادة الهيكلة وتحميلها على إهذه الظروف خالل فترة مالية معينة للمبالغة في تقدير تكاليف 

 Harris andلى تخفيض مصاريف الفترات المالية المستقبلية )إحسابات تلك الفترة مما ي دي 
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Shi, 2014)  نخفاض الدخل في سنة إن أعتبار إوبالتالي تحسين الدخل في هذه الفترات على

ساس أهذا السلوك سوف يتم تقبله من قبل المحللين الماليين ولن ي ثر على  السوق  على  ممارسة

لى تمهيد الدخل من خالل الزيادة إكما وتلجأ إدارة الشركات أحيانا   رباح مستقبلية متوقعة،أوجود 

  0(Kieso, et.al., 2001) في اإلحتياطيات وتعزيز اإليرادات في فترات مالية معينة 

دارة إأنواع  ىحدإ ( Criative Accounting) ستحواذ الخالقةإلكما وتعتبر محاسبة ا

األرباح والتي تتشابه مع سلوك تمهيد الدخل حيث تقوم هذه المحاسبة على تحويل بعض 

لى ديون مستقبلية، مما ينعكس على أدائها المالي إالمصاريف في الشركات المستحوذ عليها 

(Jensen, 2005  ويمكن في ذات السياق أيضا ،)رةداإستغالل البنود غير الهامة حيث تتجه إ 

عتقادهم بعدم وجود أثر يذكر على الوضع إل أخطاء بشكل منظم ومنهجي رتكابإل حيانا  أالشركات 

على قرارات  سلبا  قد ي ثر بالفعل غير مادية الذات العالقة لجوئهم للبنود أن المالي لها في حين 

ن هناك عدم وضوح في تطبيق أعتبار إالمستثمرين ويضعف الثقة في معايير التدقيق الدولية ب

لى القيام باإلعتراف المسبق بالدخل إكما ينظر  .(1555مية النسبية )أرينز ولوبك، هألمفهوم ا

نة ضمن سجالتها اإلعتراف بإيرادات معيبكسلوك شائع إلدارة األرباح حيث تقوم اإلدارة من خالله 

و تقديم الخدمة، وهذا يعد خروجا  عن ما نصت عليه معايير أكتمال العمليات المالية كالبيع إقبل 

 .(9.39)الكندري،  عتراف باإليراداتالمحاسبة الدولية بمبدأ اإل

ة المختلفة إلدار  وهنا ترى الباحثة تشابها  كبيرا  بين سلوك اإلدارة في تمهيد الدخل وبين األنواع

داء المالي مما يخدم مصالحها , حيث تقوم إدارة الشركات بإدارة األرباح بهدف التأثير في األاألرباح

 .حية مقبولةبءة عالية وتحقق نسب ر ويساهم في إقناع المستثمرين بأن شركاتهم تدار بكفا
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 : تمهيد الدخلودوافع وأهداف أشكال  :(0-3)

 : (: أشكال تمهيد الدخل0-3-0)

  (، )العبـداهلل والحسـناوي،1555 )قرعـان، ،أساسـيان لـهأورد الباحثون فـي تمهيـد الـدخل شـكالن 

1556،))  Belkaoui, 2004( ،)Bagnoli and Watts ,2010),  وأبــو نصــار، )حمــد

 وآخرون. وهما كاآلتي:  ،(1514)المطارنة، , (1513

الطبيعيــة لتوليــد األربــاح فــي الشــركة وهــو التمهيــد الــذي ينــتج عــن العمليــة  التمهيــد الحقيقــي:  - 0

(، حيـث يعتبـر هـذا التمهيـد مقصـود 1551دون وجود أي تأثير غير طبيعي فيهـا )جهمـاني، 

التركيز علــى وتصــمم عليــه اإلدارة للســيطرة علــى األحــداث االقتصــادية ومــدى تــأثيره فيهــا، كــ

ســــتخدام إمــــن خــــالل أو  (، 1514أو االســــتثمارية )الخــــوري والشــــخاترة،  القــــرارات التشــــغيلية

 يــــرادات ومصــــروفات فتــــرة معينــــة بهــــدف القيــــام بتــــأثير محــــدد علــــى الــــدخل المعلــــندارة إلاإل

 (.1515 هالل،)أبو 

ســتفادة إلختيــار األحــداث اإلقتصــادية يمكــن اا  فــي تحديــد و  رةوهــذا يعنــي أن سياســة اإلدا

جـراءات نقـاط  ,فيهافي الطرق المحاسبية المتبعة منها في سلوك تمهيد الدخل، والتي ترتبط  وا 

كمــا ويهــدف تمهيــد الــدخل الحقيقــي فــي تقليــل اإلنحرافــات المتوقعــة وغيــر  اإلعتــراف بالــدخل.

 .صول المعامالت والصفقات التجاريةالمتوقعة للدخل من خالل التركيز على توقيت ح

رات    توزيــــع التكلفــــة علــــى الفتــــ ةطريقــــبويتعلــــق هــــذا النــــوع مــــن التمهيــــد،   التمهيــــد الــــوهمي:  - 0

، ةالمحاسبية، أو عن طريـق التصـنيف الـداخلي لعناصـر قائمـة الدخــل، لتحقــيق أهــداف اإلدار 

لـى أخـرى فـي الشـركة، أي أن التمهيـد الـوهمي ال إأو إيراد مـن فتـرة ماليـة  لفةحيث يتم نقل تك

نمـا يكـون علـى بعـض األرقـام المحاسـبية فقـ ط يكون له تأثير مباشـر علـى التـدفقات النقديـة، وا 
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ـــر فـــي الطـــرق  ـــة، أو فـــي التغيي ـــود أو العناصـــر التـــي تتكـــون منهـــا القـــوائم المالي ـــل البن أي بنق

 المحاسبية المختلفة.

لــى تحديـد تمهيـد الــدخل فـي شــكلين إفــي بعـض الدراسـات  البـاحثينذهـب العديــد مـن  وقـد

 (1556 بـــراهيم،)إ, (Michael & Nahum, 2002), (1515 آخـــرين )أبـــو هـــالل،

لتحقيــق  ةلــى نوعيـة القــرارات المتخــذة مــن قبــل اإلدار إ، مــن خــالل النظــر (1514)المطارنـة، و

 :المالية وهي كما يلي لقوائما األهداف العامة من إعداد

 األساليب التي تستخدم القرارات اإلدارية :الشكل األول  -

واإلنتاجيــة لتعــديل  اإلدارة المتعلقــة باألنشــطة اإلســتثماريةوتــرتبط هــذه األســاليب بقــرارات 

ت التـأثير الموضـوعي ، ويطلق على هذا النوع من األساليب " األسـاليب ذاإليرادات المتوقعةا

 ةلى ما توجهه اإلدار إستنادا  إستخدام هذا األسلوب إلى إ. حيث يذهب المحاسب أو الحقيقي "

كــز ابات والمر لــى تغييــر حقيقــي فــي النتــائج النهائيــة للحســإبــه ممــا يــ دي فــي نهايــة المطــاف 

ألحـداث والتدفقات النقدية، ويتم هذا من خالل ما يقوم به مـن تحكـم فـي وقـت حـدوث ا المالي

لــى الــتحكم فــي التقــديرات المحاســبية أو القيــام فــي التــأثير إضــافة إ اقتصــادية والتعــديل عليهــاإل

على القيم الدفترية من خالل التخصيص والتبويب لهذه القيم، وذلك بمـا يتماشـى مـع المفـاهيم 

تبـاع السياسـات والطـرق المحاسـبية كـالتحول إوالمعايير المعمـول بهـا فـي الشـركة ال سـيما فـي 

ظــر فــي تقيــيم المخــزون الســلعي والتحــول مــن طريقـــة هــتالك، والقيــام بإعــادة النفــي طــرق اإل

لى المتوسـط المـرجو، وعليـه فـإن إألخرى في تقييمه كالتحول من طريقة الوارد أوال  وارد أخيرا  

عـدادها بهـدف القيـام بإعـداد القـوائم الماليـة إهذا األمـر يـنعكس فـي النهايـة علـى القـيم الجـاري 

 .لشركةالختامية في نهاية الفترة المالية في ا
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 األساليب التي تستخدم قرارات متعلقة بالمعايير المحاسبية :الشكل الثاني  -

 اتوتــرتبط هــذه األســاليب فــي المعــايير المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة والتــي تــرتبط بإختيــار     

نشطة الخاصة ، وذلك بهدف التأثير على نتائج األتطبيق أساليب وطرق محاسبية معينةفي  ة اإلدار 

عـــادة النظـــر فـــي التبويـــب الخـــاص فـــي عـــرض القـــوائم الماليـــة إوذلـــك مـــن خـــالل  الفتـــرة الماليـــة،فـــي 

معالجة بعض العناصر فيها كالعناصر العادية أو غير العادية وذلك وفقا  ألهميتهـا النسـبية، وذلـك و 

ايير عتمــاد وتطبيــق معــإبمــا ال يــ ثر علــى التــدفقات النقديــة، وعليــه فــإن الشــركات تــذهب أحيانــا  فــي 

 (. 1513 محاسبية معينة دون أخرى )اللوزي،

تكـون إمـا مـن خـالل الدخل في تمهيد  تستخدمها إدارة الشركاتوترى الباحثة بأن األدوات التي 

ــــة المتعلقــــة فــــي اإلســــتخدام القــــرارات اإلإ ــــار األمثــــل للمعــــايير نتــــاج، أو مــــن اإلســــتثمار واإلداري ختي

 صـورة أداء الشـركة المـاليوالتغييرات فيها، ويأتي ذلـك بغـرض تعزيـز المحاسبية والسياسات والطرق 

لـــى إضـــافة إلـــى كـــل مـــن العائـــد علـــى الموجـــودات والعائـــد علـــى حقـــوق الملكيـــة إمـــن خـــالل النظـــر 

 .الربحية

 : تمهيد الدخلوأهداف دوافع  :(0-3-0)

 العديد من المزايا والمنافع لها , وذلك بهدف تحقيقإلى تمهيد الدخل في المنشآتتلجأ اإلدارة 

((Bauman and Shaw, 2006  حيث تناول الباحثون في موضوع تمهيد الدخل الدوافع واألهداف

 ,.Herrman, et.al)ن من الدخلالتي تسعى اإلدارة لتحقيقها من خالل المحافظة على مستوى معي

 .المحاسبية عن طريق العديد من األساليب والتقنيات (2003
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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 

 .(30, ص9.36ستفادة منها في عملية صنع القرار")أبو غنيم, إلليتم إستخدامها وا

ليه من دراسات وأدب سابق تناول موضوع دوافع إومن خالل ما سبق وفي ضوء ما تم الرجوع 

 : لتمهيد الدخل يمكن ذكرها كما يليالشركات 

مظهر الشركة الذي يتصف بالقوة أمام مستخدمي بياناتها الخارجيين وظهور إدارة الشركة أيضا   -1

 .(1514 )المطارنة،المالية  بالمستوى المطلوب والكف  أمام مستخدمي البيانات

, وذلك يتم من قبل اإلدارة سعيا  منها لتجاوز ةتجنب اإلبالغ عن الخسائر في قوائمها المالي -1

ا دون الصفر في فترة لى مإالمخاطر التي قد تنجم عند حدوث توقعات بأن ينحدر الدخل 

لى تحسين الكفاءة إى عملها المطلوب والذي يسعب, مما يضمن أن اإلدارة تقوم مالية معينة

 .(Fels, 2015) المالية على أتم وجه

الزيادة في األرباح المتحققة والمتوقعة من خالل زيادة اإلستحقاقات واإلحتياطيات بمعنى أنها  -3

, وبالمقابل عندما تحقق الشركات أرباحا  قبلية لتحسن أرباح السنة الحاليةتسحب أرباحا  مست

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 

 .(Gaganis, et.al., 2016)تحسين أرباح سنوات مستقبلية 

زيادة حقوق اإلدارة المرتبطة باألرباح مثل التعويضات وحقوق الخيارات المتعلقة باألسهم  -4

يجابي إ، وبالمقابل يكون التأثير كةوالمكافآت حيث يكون تأثير تمهيد الدخل سلبي على الشر 

س المال من خالل أعلى الشركة عندما تتسبب عملية تمهيد الدخل بتخفيض تكلفة ر 

على المجتمع المحيط بالمنشأة والبيئة  التأثير، أما مخفضة بفوائدتمويل الحصول على  ال
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فيساهم تمهيد الدخل في تخفيض التكاليف السياسية من خالل تخفيض المساهمة في تنمية 

  .(Stolowy and Breton, 2004) المجتمع والبيئة والضرائب

تعد الحوافز والمكافآت اإلدارية من العوامل التي تحقق التقارب بين أطراف المصالو، حيث أن  -5

في بذل جهودها نحو تحقيق أكبر عوائد محاسبية ضمن خطة خاصة  ةاإلدار وجودها يساعد 

صحاب المصلحة من المستثمرين لتحقيق المنفعة المتأتية لإدارة وإلسعيا   هذه الحوافزل

دارية من العوامل المالئمة عتبار الحوافز اإلإ(، من هنا يمكن 1514 )عبد،والمساهمين 

ستخدام سياسات محاسبية ينتج عنها إستخدام تمهيد الدخل في المنشآت، وذلك من خالل إل

 (.1553 زيادة في الدخل المعلن لها )حبيب،

أعلى وفي لى أرباح إت دي ختيار طرق محاسبية إلى إبالذهاب  ةمن هنا تقوم اإلدار 

، وذلك لزيادة حوافزها ودعم مراكزها الوظيفية مما يشكل توافقا  تاما  مع نظرية روقت مبك

لى زيادة منافعها الذاتية من خالل إدائما  تسعى  ةدار الوكالة والتي ترتكز بمفهومها أن اإل

 (.1511 ستخدام الطرق المحاسبية المعتمدة والمطبقة )غنيمي،إالتأثير في األرباح السنوية ب

نخفاض تجاه نحو سلوك تمهيد الدخل يعتبر عامال  مهما ، حيث أن اإلوعليه فإن اإل  

لى تحسين المستوى العام لجهودها لكسب هذه إ ةدار غير المتوقع في دخل الشركة يدفع اإل

يوجد دافعا  لإدارة لكي تهتم  فإن توافر خطة للحوافز اإلدارية الحوافز ومن هذا المنطلق

 (.1515هتمامها بزيادة دخل الفترة الحالية )أبوهالل، إالدخل أكثر، من بتمهيد 

وترى الباحثة بأن المكافآت والحوافز اإلدارية تلعب دورا  مهما  في سلوك تمهيد الدخل، 

بدائل القياس والتقييم المحاسبي مما بين ال سيما عند القيام بإختيار البديل األفضل من 

لى الحصول على هذه الحوافز والتي تأتي ضمن خطة ممنهجة يتم وضعها من قبل إيهدف 

 .ى تعظيم المنفعة الذاتية والعامةلإالتنفيذية والرامية  ةالعليا لإدار  ةاإلدار 
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لى أن الشركات التي تعتمد في هيكلها التمويلي على نسب إيذهب العديد من المختصين   -6

ختيار بعض السياسات المحاسبية التي تعود إلى إلكية تلجأ أعلى من الديون مقابل حقوق الم

، والسعي وراء لي تخفيض كلفة الحصول على القروضوبالتا عليها بزيادة أرباحها المحققة

تحسين قيمتها السوقية بالمقارنة مع ما يشابهها من شركات أخرى، والتي تعتمد في هيكلها 

لى الطرق المحاسبية إالتمويلي على حقوق الملكية بنسبة أعلى، حيث تلجأ هذه الشركات 

 (.1511 التي تنعكس على نسبتي السيولة والربحية فيها وتحسينها باإليجاب )غنيمي،

لى باقي إضافة إلى جذب الثقة من الدائنين وزيادتها، إمهيد الدخل فيها ي دي ن تأو 

لتزاماتها في المواعيد المتفق إالمستثمرين فيها حيث يعتبر ه الء بأن الشركة ستقوم بسداد 

، رة توافر القروض للشركة بشكل مستممكانيإلى إعليها، وأن ثقتهم بإستقرار الدخل ت دي 

لى متوسط الديون وتأثيراتها إدخل يعد سياسة يمكن من خاللها النظر وعليه فإن تمهيد ال

كما وفي ذات السياق فإن نوع الملكية  يعتبر عامال  مهما  في دفع . (1514 بالدخل )عبد،

لى الشركات التي تساهم الحكومات إلى اإلستثمار في الشركات في حين ينظر إالمستثمرين 

لى الفحص المستمر والتدقيق إأكبر من قبلهم، حيث أنها تخضع  هتمامإفي ملكيتها كمحل 

مجال فسو ال ي دي إلى الحد من األمر الذي ة,من قبل الجهات الحكومية الرقابية المختلف

العبداهلل خل مقارنة بشركات القطاع الخاص )تخاذ األنشطة الممهدة للدإاإلدارة في أمام 

 (.1556والحسناوي، 

)ملكية األسهم( بشكل موسع فإن مدرائها يكونون في وضع وقاعدتها أما إنتشار الملكية

أفضل للقيام في تبني طرق محاسبية تخدم مصالحهم، من هنا فإن سلوك تمهيد الدخل يزيد 

 (.1514 )الخوري وشخاترة، تساع هذه القاعدة في الشركاتإمع 
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وهناك العديد من العوامل األخرى التي قد ت ثر في تمهيد الدخل كربحية الشركة، 

نتشارها ا  واألصول القابلة لإهتالك، والضرائب المفروضة ونوع الملكية الخاص بالشركة و 

 .(1515 ألرباح الموزعة )أبوهالل،وا

لى تمهيد الدخل عندما ترغب إتلجأ الشركات حيث ستقرار قيمة األسهم للشركة في السوق إ -7

حتياجاتها المالية، وذلك من خالل بيع األسهم إال أن تذبذب أسعارها في إدارتها تلبية إ

رتفاع أسعار األسهم ي دي إالسوق المالي قد يسبب العديد من المشاكل لإدارة، وعليه فإن 

 (.1516المنافع للمستثمرين وتحقيق رفاهيتهم )أبوغنيم، لى زيادة إ

"يعمل تمهيد الدخل على الحد من درجات المخاطرة في الحد من مخاطر اإلستثمار  -2

 (.1516ستثمارات الشركة، وذلك من خالل المحافظة على مستوى أرباح معينة" )أبوغنيم، إ

لى سلوك تمهيد الدخل ضمن إومن هنا تستنتج الباحثة العديد من الدوافع التي تدفع الشركات 

 ةستقرار توزيعات األرباح وزيادة ثقة المساهمين في اإلدار إوالتي تتجلى في المرونة المتاحة لها 

يها وذلك من خالل تخفيض نلى تخفيض المخاطر التمويلية وتنمية عالقة الشركة بمساهميها ودائا  و 

سعي الشركات ل ضافةإلى مقابلة توقعات المحللين الماليين حول األرباح، إ وأيضا  قتراض تكاليف اإل

، أما أهداف تمهيد الدخل فإنها ة أمام األطراف ذات العالقة معهاالظهور بمظهر يتصف بالقو لى إ

 :جلى في العديد من النقاط كما يلي تت

 تعظيم قيمة حقوق المساهمين :  -1

 رتفاعا  و  الممهد الدخل لمعلومات المالية سواقاأل ستجابةإويأتي هذا األمر من خالل    

 من المصالو ألصحاب الحماية توفير في يساهمحيث  الشركات تلك سهمأل السوقية سعاراأل

 (Graham, et.al., 20050) المساهمين
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 األمان الوظيفي للمدراء التنفيذيين : -1

 التوازن من حالة وخلقتمهيد الدخل لضمان أمانهم الوظيفي لى إيلجأ المدراء التنفيذيين 

 من والتقليل الشركة إدارة في مدتهم إطالة من المدراء ه الء يساعد مما. ةاإلدار  مستوى على

 9.39) سيء مأدا ه كان ما اإذ اإلدارة مجالس قبل من مخدماته عن ستغناءاإل فرص

Charfeddine and Bouain,0) 
 : ستقطاب المزيد من األموال والمستثمرين للشركةا  جذب و  -3

 في األموال من المزيد لى ضخإيهدف تمهيد الدخل في الشركات دفع المستثمرين 

 على الشركة وقدرة المخاطرة نخفاضإ في لديهم المتولدة القناعة بسبب وذلك الشركة

 نمو معدالت تظهر منسقة بيانات توفير أن كما 0(Graham, et al., 2005) اإلستمرارية

 المستثمرين تنب ات توجيه في تسهمالتي  المتالحقة المالية الفترات عبر للدخل ومنتظمة ثابتة

-Markarian and Gill-De) مصالحها ويحقق اإلدارة به ترغب الذي باإلتجاه وتوقعاتهم

Albornoz, 20120) 

 :العالقات مع العاملين والموردين  تحسين -4

 للمواد والموردين العاملين بين العالقات تحسين بهدف الدخل تمهيدلى إيتم اللجوء 

 مميز ضمان يحقق مما وغيرهم من المتعاملين مع الشركة السلعية والمستلزمات وليةاأل

 0(Chen, et.al., 2009) للموردين

 السياسات المحاسبية : ستخدامإتغيير الدخل من خالل  -5

تقوم اإلدارة في تغيير الدخل من واقع بياناتها المحاسبية المعروضة في قوائمها المالية بما 

 مالية حتفاظ في مكتسبات فترةمع أهدافها وذلك بهدف تحسين قيمة الشركة من خالل اإل فقيت
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معايير المحاسبة الدولية لنتهاك لإدون أي   حاد بشكل متقلبة األرباح فيها تكون خرىأ لفترات

 0(Zhang, 2016)المتبعة 

 : 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  -

ستمرار أداء الشركات  .وا 

ضمان الحصول على التدفقات النقدية الالزمة للشركة بتكاليف منخفضة نظرا  لتصور  -

 .الشركة والدائنين بإنخفاض مخاطراألطراف ذات العالقة مثل المساهمين 

تحسين العالقة بين الشركة وكل من الموردين والموظفين والجهات األخرى التي لها   -

 .الرواتب ة وتجنب المطالبة بزيادةتعامالت مع الشرك

 .من المزايا الضريبية والتعاقدية الحصول على العديد  -

 .تجنب التكاليف السياسية  -

 العوامل التي تسهل ممارسة تمهيد الدخل : :(0-2)

على الشركات  ةدار إ ة عوامل مختلفة تساعد عند وجودهاناقش منظرو الفكر المحاسبي عد

لشرعية هذه الممارسة في بعض الحاالت  قانونيا   لية تمهيد الدخل كونها توفر غطاء  ممارسة عم

 ، حيث يشكل عدم توفر هذه العوامل فيخرىأ حيانا  أستفادة من تمهيد الدخل وظروف مالءمة لإ

وبالتالي عدم تمكنها من ممارسة تمهيد الدخل والمحافظة على حد  ةدار مام اإلأ عمال عائقا  بيئة األ
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، ويمكن حصر هذه العوامل كما لى مرحلة الغش والتضليلإمعين من السلوك المهني دون الوصول 

 يلي :

 : مرونة تطبيق المبادىء المحاسبية -0

ال  من مختلف الجهات ذات تعتبر المرونة في تطبيق المبادىء المحاسبية أمرا  طبيعيا  ومقبو 

المحاسبية حيث تختلف الظروف البيئية المحيطة بالشركات وبالتالي قد ال تعتبر السياسات  ,العالقة

 .أو قطاع معين مناسبة لشركة أخرى المطبقة في شركة معينة

. وقد تنبهت العديد من الجهات ارسة تمهيد الدخلملمسمو هذه المرونة إلدارة الشركات الفرصة وت

 Durtschi)لى السلوك اإلداري تجاه مرونة تطبيق المعايير المحاسبيةإالمنظمة لمهنة المحاسبة 

and Easton, 2005)  وكما يلي : 

خـــــــر دون وجـــــــود آلـــــــى خيـــــــار إمـــــــن خيـــــــار محاســـــــبي  المنشـــــــآتالتركيـــــــز علـــــــى عـــــــدم تحـــــــول  -

ـــــد أو الغـــــاء بـــــديل م ـــــذلك التحـــــول كصـــــدور معيـــــار محاســـــبي جدي عـــــين وغيرهـــــا مـــــن مبـــــررات ل

 .المبررات المقبولة

ـــــة فصـــــاح  ضـــــمن اإلاإل ةدار الطلـــــب مـــــن اإل - ـــــة عـــــن عملي يضـــــاحات المرفقـــــة مـــــع القـــــوائم المالي

ــــــار محاســــــبي  ــــــى إالتحــــــول مــــــن خي ــــــان آل ــــــر هــــــذا التحــــــول  بشــــــكل يعطــــــي صــــــورة أخــــــر وبي ث

 .المصالو إلصحابواضحة 

لـــــــى نمـــــــوذج نظـــــــري متكامــــــــل إبعـــــــض البـــــــدائل المحاســـــــبية بهــــــــدف الوصـــــــول  بإلغـــــــاءالبـــــــدء  -

ــــم  ــــة  ت ــــي معــــايير المحاســــبة الدولي ــــة فف ــــوارد إللمحاســــبة المالي ــــة ال ــــرا  ألغــــاء طريق  وال  أصــــادر  خي

عنــــــد  (Pooling Method)وطريقــــــة توحيــــــد المصــــــالو  ،حتســــــاب كلفــــــة المبيعــــــاتإعنــــــد 
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ـــين شـــركتين وكـــذلك اإل ـــدماج ب ـــة اإلإن ـــاوالتلغـــاء طريق ـــي فـــي محاســـبة عقـــود المق   نجـــاز الكل

(Dou, et.al., 2013). 

ستغالل الخيارات المحاسبية إعلى  ةدار جراءات تحد من قدرة اإلن هذه اإلأوترى الباحثة 

نه ما زال هناك العديد إوتوجيهها نحو تحقيق الدخل الذي ترغب بتحقيقه لكن على الرغم من ذلك ف

 .ار بينها خاصة عند بداية المشروعختياأل ةلإدار من البدائل  التي يحق 

  : ضعف التدقيق الخارجي -0

ستغالل ذلك إل ةدار مام اإلأق الخارجي للشركات يفسو المجال في التدقي ن وجود ضعفا  إ

تنفيذ  حيث أنهدافها أرباح بالطريقة التي يرونها مناسبة بما يحقق األ بإدارةالضعف  والقيام 

مكانية تالعب إيقلص من ققين بقواعد السلوك المهني لتزام المدا  التدقيق الخارجي بمهنية عالية و 

 0(Bauwhde and Willekens, 2000)  باألرباحدارة اإل

 

 :ربحية الشركات   -3

حيـث يعتمـد عليهـا بشـكل كبيـر عنـد القيـام بتمهيـد  بحية الشركة من العوامـل الضـروريةتعتبر ر  

(، 1557تباع سلوك التمهيد عند وجود ربحية متدنية وضعيفة )العبداهلل وآخرون، إال يمكن و  ,الدخل

رباحهـا منخفضـة، وعليـه أالسنوات يكون أدائها ضعيف و فالشركات ذات الخسائر المتعاقبة على مر 

مـــن الصـــعب أن تجـــد وســـائل وأدوات للتمهيـــد، حيـــث غالبـــا  مـــا تلجـــأ الـــى تعجيـــل أو تأجيـــل بعـــض 

، مـن هنـا فكلمـا زادت ربحيـة الشـركة كلمـا ف البحث العلمـي والتـدريب والتطـويالمصروفات كمصاري

أمامهـا متعـددة أخـرى وسـائل تـوفر بسـبب يها وذلك تباع سلوك تمهيد الدخل ففي إحتماالت إلزادت ا

 (.1556)ابراهيم، 
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 المزايا الضريبية والتعاقدية : -2

يلعب تمهيد الدخل دورا  مهما  في تمكين الشركات من الحصول على العديد من المزايا ومن 

ستغالل تخفيض إلى إضافة إ، ةت اإلدار آأهمها المزايا الضريبية والمزايا التعاقدية وعقود مكاف

  (Rydqvist, et.al., 20140)لى المس ولية الضريبية إالضرائب من خالل النظر 

 :أساليب وتقنيات تمهيد الدخل : ( 0-5)

ــــم ــــىإ المحاســــبي الفكــــر فــــي شــــارةاإل ت ــــد ل ــــي ســــاليباأل مــــن العدي  دارةإلا تتبعهــــا والتقنيــــات الت

 التـــــي النتـــــائج يحقـــــق الـــــذي ســـــلوباأل ســـــتخدامإ يـــــتم بحيـــــث مســـــبقا   محـــــددة أهـــــداف لـــــىإ لوصـــــولل

ــــــي بعــــــض اإلدارة و  بهــــــا ترغــــــب ــــــدخل األســــــاليب والتقنيــــــاتفيمــــــا يل  المســــــتخدمة لغايــــــات تمهيــــــد ال

  وهي كاآلتي :

 

 تصنيف بنود قائمة الدخل :   -0 

نشـــــطة دارة للتـــــأثير علـــــى الـــــدخل المعلـــــن مـــــن األإلســـــتخدام هـــــذا التصـــــنيف مـــــن قبـــــل اإويـــــتم 

ـــــل اإل ـــــود التشـــــغيلية، بهـــــدف تقلي ـــــام بتصـــــنيف البن ـــــك مـــــن خـــــالل القي ـــــر المتوقعـــــة وذل نحرافـــــات غي

 (.1514عتيادية في الشركة )المطارنة، غير العادية ضمن األنشطة اإل

 اإلهتالك : -0

ويمكـــــن مـــــن خـــــالل اإلهـــــتالك القيـــــام بتغييـــــر أعمـــــار األصـــــول لتنفيـــــذ تمهيـــــد الـــــدخل، حيـــــث  

ــــــة تغييــــــر طريقــــــة اإلهــــــتالك مــــــن الممكــــــن أن ينظــــــر  ليهــــــا بأنهــــــا سياســــــة محافظــــــة، ال إأن عملي

لــــــى المعــــــايير إالرجــــــوع مــــــن خــــــالل خــــــرى يجــــــب أن يــــــتم ألــــــى إســــــيما بــــــأن التحــــــول مــــــن طريقــــــة 
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 المحاســــبية، ومــــن هنــــا فــــإن عمليــــة التحويــــل هــــذه تســــاهم فــــي زيــــادة أو تخفــــيض الــــدخل المتحقــــق

 .(1513)العازمي، 

 : المخصصاتتكوين  -3

ـــــــك بهـــــــدف مواجهـــــــة  ـــــــة بتكـــــــوين مخصصـــــــات وذل ـــــــرة المالي ـــــــة الفت تلجـــــــأ الشـــــــركات فـــــــي نهاي

ـــــة فـــــإن إ لتزامـــــات متوقعـــــة، ونظـــــرا  ألن هـــــذه المخصصـــــات ال تكـــــون محـــــددة القيمـــــة بصـــــورة نهائي

ــــل مخصصــــات القضــــايا وغيرهــــا مــــن  الشــــركة تلجــــأ لتكــــوين هــــذه المخصصــــات بقــــيم تقديريــــة، مث

مشــــــــــكوك فـــــــــــي تحصــــــــــيلها، والضـــــــــــرائب مخصــــــــــص الـــــــــــديون الالمخصصــــــــــات األخــــــــــرى مثـــــــــــل 

ــــة،  ــــروض المدين ــــى إضــــافة إالمســــتحقة، والق ــــاالت المطلوبــــةإل  ,Van pragg) لتزامــــات الكف

20010) 

  : حتياطياتاإل -2

نســـــــب  قتطـــــــاعإحتياطيـــــــات عنـــــــد القيـــــــام بتطبيـــــــق تمهيـــــــد الـــــــدخل بهـــــــدف ســـــــتخدام اإلإويـــــــتم 

محــــــددة مــــــن ربــــــو الشــــــركة المتحقــــــق فــــــي الســــــنوات ذات األداء الجيــــــد ليــــــتم عكســــــها الحقــــــا  فــــــي 

 .(1513)العازمي،  السنوات األخرى ذات األداء غير الجيد

 : المبيعات في التالعب -5

 بـــــــــالمخزون المتعلقـــــــــة والقيـــــــــاس عتـــــــــرافاإل بعمليـــــــــة التالعـــــــــب ســـــــــلوبإ دارةاإل وتمـــــــــارس   

 : يلي وكما لديها ابه المحتفظ باألرصدة وأ المباع

 كتمــــــالإ قبــــــل المبيعــــــات بــــــإيرادات عتــــــرافاإل يــــــتم بحيــــــث: البيــــــع عمليــــــة توقيــــــت تعجيــــــل -1

 .عترافلإ الالزمة الشروط

 .سعاراأل نخفاضإ ظل في نتاجاإل زيادة -1
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 المدينــــة الــــذمم حســــابات زيــــادة لــــىإ السياســــة هــــذه وتهــــدف: باآلجــــل البيــــع شــــروط تســــهيل -3

 فـــــي زيـــــادة يقابلهـــــا نأ دون يـــــراداتاإل زيـــــادة وكـــــذلك العامـــــل المـــــال سأر  رفـــــع يعنـــــي ممـــــا

 .(Matsuura, 2008) التشغيلية النقدية التدفقات

 : مصاريف اإلطفاء -6

لـــــــــى تخفـــــــــيض الـــــــــدخل مـــــــــن خـــــــــالل اإلطفـــــــــاء للمصـــــــــاريف قبـــــــــل مـــــــــدة إتلجـــــــــأ الشـــــــــركات  

ــــتم تأجيلهــــا بالعــــادة اإل ــــدة، ومــــن إســــتحقاق، والعكــــس صــــحيو وي ــــرات الجي ــــى الفت ــــة عليهــــا األل مثل

 .(1513)العازمي،  مصاريف التأسيس

  : المصاريف واإليرادات غير المستحقة -7

ســـــــتحقاقات ألغـــــــراض تمهيـــــــد الـــــــدخل حيـــــــث يـــــــتم عتـــــــراف بهـــــــذه اإللـــــــى اإلإتلجـــــــأ الشـــــــركات 

 .(1514)المطارنة، عتراف بالمصاريف بحسب متطلبات المعايير المطبقة فيها اإل

  : تخفيض تكلفة البضاعة المباعةجل أنتاج من زيادة اإل  - 8

 اهســــــتفادة مــــــن الكلــــــف المنخفضــــــة للمــــــواد المشــــــتر هــــــذه الطريقــــــة بهــــــدف اإلالشــــــركات  تتبــــــع 

نــــــه كلمــــــا زادت كميــــــة أو البضــــــائع حيــــــث أوليــــــة التــــــي تــــــدخل فــــــي الصــــــناعات ســــــواء المــــــواد األ

ــــــــى ســــــــعر إكلمــــــــا  (هالمــــــــواد المشــــــــترا) البضــــــــاعة ــــــــلأســــــــتطاعت المنشــــــــاة مــــــــن الحصــــــــول عل  ق

(Matsuura, 20080) 
 أحــد تعــد التجاريــة البنــوك أن كــون الحاليــة دراســتها فــي الشــركات مصــطلو الباحثــة تناولــت وقــد

 الســوق لــىإ ضــافةإ ،الصــادر األردنــي الشــركات قــانون ليهــاإ أشــار والتــي التجاريــة الشــركات أشــكال

 (.http://www.exchange.jo) األردني المالي

  

http://www.exchange.jo/
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 : واألداء المالي األداء :(2-6) 

 : (: األداء0-6-0) 

حيث تتعدد وتختلف , المهمة في كافة المجاالت والعلوميعتبر مفهوم األداء من المفاهيم 

لى إم األداء بشكل أساسي حسب طبيعة األنشطة التي تقوم بها, ويقسمجاالت األداء في المنشآت ب

 رئيسيين وهما :قسمين 

أعمال المنشآت  للحكم على نتائج حيث يعد من المقاييس المهمة : األداء المالي -

وعليه فإن عدم تحقيق المشآت إلداء مالي كما هو مطلوب يعرضها للعديد من  ,وطبيعتها

المخاطر والتي من أهمها خطر عدم البقاء واإلستمرارية, أما عند وجود أداء جيد ومتفوق 

 .من لها تحقيق أكبر ميزة تنافسيةألمر يضن هذا اإف

غير المالية لقياس أداء  ييسايتم التركيز في هذا األداء على المق : األداء غير المالي -

, تقديم الخدمات والمنتجات الجديدة, والذي يقوم على عدة م شرات تشغيلية مثل المنشآت

 .(9.30, لى الحصة السوقية )عبيد اهللإإضافة 

ولتقييم األداء لجميع مستويات اإلدارة بشكل واضو فال بد من وجود مقاييس وم شرات خاصة 

هتمام بتصنيف القوائم المالية وفصل الحسابات بحيث يمكن الحصول على لذا بدأ األلقياسه, 

بشكل واضو   اتدار و المشتريات وغيرها من اإلأدارة التسويق إو أدارة المبيعات إداء أم شرات عن 

دارة العليا من تحديد الواجبات صحاب المصالو واإلأداء التي تمكن وتفعيل الرقابة على األ

 (.30، ص2..9)قلعاوي،  والمس وليات للعاملين والحكم على أداء الشركة  بشكل عام
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ة قتصاد الدول لما لها من سيطر إفي  هاما   التي تلعب دورا   المنشآتهم أوكون البنوك  تعد من 

همية كبيرة أداء فيها األيالء إستثمار والتمويل في مختلف القطاعات فقد تم كبيرة على عمليات اإل

صحاب المصالو من أستخدمت العديد من الم شرات والمقاييس المالية وغير المالية التي تمكن ا  و 

ردنية والذي في البنوك األ  باألداء التابعر فقد تمثل المتغيولغايات هذه الدراسة ستثماراتهم إتقييم 

 (العائد على السهم ,الملكيةائد على حقوق الع)العائد على األصول, حتساب إسيتم قياسه من خالل 

 : وكما يلي

 

 : األداء المالي :(0-6-0)

وذلـك لــدوره فـي إيصــال  داء المـالي مــن المفـاهيم الجوهريـة والمهمــة فـي بيئــة األعمـال,يعتبـر األ

وإلصـــحاب المصـــالو لتمكيـــنهم مـــن إتخـــاذ قـــراراتهم  لجميـــع األطـــراف ذات العالقـــةالصـــورة الواضـــحة 

مـــدى نجـــاح هـــذه اإلدارة فـــي المختلفـــة وحســـن إســـتغاللها للمـــوارد الماليـــة فـــي المنشـــأة, والحكـــم علـــى 

 .أعمالها

  : مفهوم األداء المالي

ا المفهــوم فــي هــذم تنــاول ت, حيــث يــفــات الخاصــة لمفهــوم األداء المــاليوردت العديــد مــن التعري

, وعليــه سـتتناول الباحثــة د إجمــاع علـى تعريـف واحــد ومحـدد لـه, إال أنـه ال يوجـالعديـد مـن الدراســات

 : ت لمفهوم األداء المالي فيما يليأبرز التعريفا

ستكشـاف حزمـة مـن أنه " يعرف األداء المالي على  تلك العملية التي يـتم مـن خاللهـا إشـتقاق وا 

نشطة يهتم في تحديد خواص األ , حيثوعية حول أنشطة أي مشروع إقتصاديالم شرات الكمية والن

القــوائم الماليــة ومــن مصــادر  , وذلــك مــن خــالل إســتخراج معلومــات مــنالماليــة والتشــغيلية للمشــروع

 .(1, ص6..9, تقييم المالي ")مطر, ليتم إستخدامها فيما بعد في عملية الأخرى
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داء الوحــدات اإلقتصــادية مــن ذلــك القيــاس الخــاص أل نــه "أداء المــالي علــى وعــرف آخــرون األ

ــا  مــا تكــون ســنة ميالديــة خــالل اإلعتمــاد علــى النتــائج المتحققــة فــي نهايــة الفتــرة الماليــة والتــي غ الب

, وذلك للوقوف على األسباب الم دية لتلك النتائج والقيام بإقتراح الحلـول الالزمـة للتغلـب علـى واحدة

 .(363, ص0..9لى أداء جيد مستقبال  )الحداد وأحمد, إول أية عوائق وذلك بهدف الوص

, ويمكـن قياسـة مـن ة نشاط المنشـاة خـالل فتـرات سـابقةفي حين يمكن تعريفه على أنه " حصيل

, وذلــك مــن أجــل إعطــاء صــورة واضــحة عــن وضــع المنشــأة ل إســتخدام أدوات التحليــل المــاليخــال

هذه النتائج للى اللجوء إ, إضافة وتخصيص الموارد المتاحة إستغالل في, ومدى كفاءة اإلدارة المالي

  .(46ص ,1515د اهلل, يفي عملية إتخاذ القرارات )عب

 هيعرف األداء المالي على أنه وصف يعكس الوضع القائم في الشـركات، حيـث يـتم مـن خاللـو 

لــى دراســة إضــافة إســتخدامات األصــول فيهــا ودراســتها بشــكل معمــق، يصــال التفصــيالت الدقيقــة إلإ

 (Vaidean, 20140) المطلوبات وصافي حقوق المالكين وكل من اإليرادات والمصروفات

ل فـي فقــرات علـى أنـه " ذلــك اإلنعكـاس الحقيقـي للمركـز المــالي للشـركات والمتمثـويعـرف أيضـا  

لـــى األربـــاح والخســـائر وتمثـــل الموجـــودات وحقـــوق إمـــن أرقـــام تشـــير  همـــا تظهـــر الميزانيـــة العموميـــة و 

 (.1515 )ذيب،"المالك في فترة زمنية معينة 

سـتخدام العديـد مـن  الم شـرات والنسـب التـي تمكـن إداء المالي في البنـوك يـتم وبهدف قياس األ

وكــذلك التعــرف علــى  ســتثماراتهمإطمئنــان علــى دارة واإلداء اإلأصــحاب المصــالو  مــن الحكــم علــى أ

لـى مسـتويات إ باإلضـافةوالقصـير جلين الطويل لتزاماتها في األإستمرارية وتلبية قدرة البنوك على اإل

نشــطتها وتفــادي العســر المــالي وخطــر اإلفــالس أالتــي تمكنهــا مــن تســيير  والمرونــة الماليــة الســيولة

  (.96، ص.9.3ه، )كراجمعقولة للمستثمرين  لى تحقيق عوائدإ باإلضافةوالتصفية، 
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 كبـرأصولها بشكل يحقـق لهـا السـيولة المطلوبـة و أتكون البنوك في حالة التوازن عندما تستخدم 

مــوال فــي حــال ن واحــد وبالشــكل الــذي يمكنهــا مــن تالفــي فقــدان فرصــة توظيــف األآعائــد ممكــن فــي 

داء ألــى الم شــرات الماليــة التــي تقــيس إوللوصــول   (9.30 ل شــبيب،آرتفــاع نســبة الســيولة لــديها )إ

حتسـاب هـذه النسـب والم شـرات فمـن إل القـوائم الماليـةأرقـام عناصـر سـتخدام إالبنوك يتم فـي الغالـب 

ومــن قائمــة المركــز  لمصــاريف ومجمــل الــربو وصــافي الــربويــرادات واإلا راجســتخإقائمــة الــدخل يــتم 

جـل لتزامـات قصـيرة األجـل واإللتزامـات طويلـة األواإلصـول الثابتـة والمتداولـة األ راجسـتخإالمالي يـتم 

 .بنود حقوق الملكية وكذلك

ستخدامها من التدفقات النقدية الداخلة والصـادرة المبينـة فـي إلى المعلومات التي يتم إ باإلضافة

تـي تسـتخدم فـي من هذه النسب والم شرات ال دناه بعضا  أالباحثة  ائمة التدفقات النقدية وسوف تبينق

  .داء المالياس األقي

الم شرات صحاب المصالو على أالمحللون الماليون و  يعتمد :Profitabilityالربحية   -

لى إالبنوك للسعي الحثيث  ةدار إالبنوك مما يدفع  داءألالخاصة بالربحية عند تقييمهم 

هذه الم شرات وتدخل في عملية لالقوائم المالية التي تشير  مبالغ عناصر تضخيمتحسين و 

 حتسابها.إ

يرادات، حيث تعد زيادة نسبة قسمة مجمل الربو إلى صافي اإلالربحية بناتج  وتتمثل

كفاءة على  قتصادية العاملة في نفس القطاع  م شرا  الربحية بالمقارنة مع الوحدات األ

لى صافي إن نسبة تكلفة الخدمات المقدمة من البنوك أعتبار إنشطة التشغيلية في البنك باأل

. وكذلك يتم التعرف على الربحية من خالل نسبة قل من نسب المنافسينأيرادات تعد اإل

نتج عن قسمة صافي الربو إلى صافي يالتي  Net Profit Marginصافي الربو 
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خرى المصاريف األ حتسابإعن قدرة البنك على تحقيق الربو بعد  يرادات. والتي تعبراإل

 (.9.30 شبيب،آل ) كالتسويقية والبيعية وغيرها 

األداء المالي للبنوك التجارية، حيث أن تقييم وتلعب الربحية ونسبها دورا  مهما  في 

الربحية تعد أمرا  ضروريا  لهذه البنوك وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية فيها وتزيد من 

نخفضت ربحية إكلما و ستثمارات فيها قتصادي في الدول وتشجع اإلمكانتها في النمو األ

 ,Ongoreلى الفشل مما قد يخلق لهذه البنوك بعض األزمات )إذلك  دي يبنوك قد ال

2013)0 
  : (ROA)معدل العائد على األصول  -

لــى قيــاس مــدى ربحيــة األصــول أو مــدى مــا تنتجــه هــذه األصــول بشــكل إتهــدف هــذه النســبة 

 Lawrence)عد من أهم المقاييس األساسية للربحية تن األموال المتاحة لإدارة، حيث نهائي م

and Gitman, 20020)  جمالي األصول  أساسـا  لقيـاس كفـاءة الشـركة إكما ويعتبر العائد على

وذلــك لتحقيــق  (،Gibson, 2011ســتخداما  أمثــل )إواإلدارة فــي قــدرتها علــى إســتخدام أصــولها 

عتمـاد فـي هـذا العائـد حيث يتم اإل مرين،أصحاب المصالو من المساهمين والمستثرباح إلتعظيم 

نتاج، وعليه فإنه إلبشكل كبير على كل من نوع الصناعة وحجم األصول المستخدمة في عملية ا

يستخدم لمقارنة األداء بين الشركات المتشابهة في القطاعات وذلك لمعرفة حجـم األربـاح الناتجـة 

ــــات ورأس مــــال الشــــركة ســــتثمار األصــــول، حيــــث تتشــــكل األصــــول مــــن مجمــــوع المإعــــن  طلوب

  (.9.30اعويطيل، )

 : (Gibson, 2011)ويتم قياس العائد على األصول من خالل المعادلة اآلتية 

 %011× جمالي األصول إمتوسط ÷ ئب معدل العائد على األصول = صافي األرباح بعد الضرا   
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  :(ROE)معدل العائد على حقوق الملكية  -

الملكيـة العوائـد المتحققـة مـن أمـوال المـالكين المسـتثمرة فـي الشـركة يقيس العائد على حقـوق 

وجـدت أسـهم ممتـازة فإنـه يـتم طرحهـا، حيـث تتمثـل هـذه النسـبة  امن خالل األسـهم العاديـة أمـا إذ

ربــاح المتبقيــة حتياطيــات واألمــن حقــوق الملكيــة والتــي تتكــون مــن رأس مــال األســهم العاديــة واإل

(، ويرى آخرون بأن العائد على حقوق الملكية يعبر عـن العالقـة بـين 2..9)النعيمي والتميمي، 

ستثمارات من جانب المالكين في الشركة، وبهذا فإنه يقيس العائـد لكـل األرباح الصافية وحجم اإل

سـهم العاديـة، وعليـه فإنـه يعتبـر مـن م شـرات األداء ستثماره فـي الشـركة مـن جانـب األإدينار يتم 

ي التحليــل المــالي وذلــك ألنــه يقــيس ربحيــة هيكــل رأس المــال فــي الشــركة الشــائعة المســتخدمة فــ

 (.9.36)أبوغنيم، 

 : ق الملكية بحسب المعادلة التاليةحتساب معدل العائد على حقو إويتم  

 %011× جمالي حقوق الملكية إمتوسط ÷ معدل العائد على حقوق الملكية = صافي األرباح   

ويشــير آخــرون بــأن هــذا العائــد يعتبــر أيضــا  مــن الم شــرات المحاســبية المهمــة فــي عمليــة تقيــيم 

سـتغالل أمـوال المـالك وقـدرتها ا  سـتخدام و إستراتيجي للشركة، حيـث يقـيس كفـاءة اإلدارة فـي األداء اإل

 (. 9.33على توليد األرباح )الزبيدي، 

 : (EPS)ربحية السهم  -

مــن خــالل العائـــد علــى ربحيــة الســهم العــادي والـــذي يعتبــر ذو أهميــة بالغــة لحملـــة  إليــهينظــر 

لـــى محللـــي إضـــافة إاألســهم والمســـتثمرين الحـــاليين فـــي الشـــركة والمســتثمرين المتـــوقعين المســـتقبليين 

يضا ، ويعد العائد على األسهم أحد المقاييس المهمة لـألداء الكلـي فـي الشـركة، حيـث أدارة المالية اإل

العائـد علـى سـتخدام ربحيـة السـهم عنـد مقارنـة إيمكن تحليـل تطورهـا عبـر الـزمن مـن خاللـه، ويمكـن 
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لشــركات األخــرى العاملــة فــي نفــس المجــال والتــي تقــوم باألنشــطة ل العائــدلشــركة مــع ربحيــة الســهم ل

 (.9.33الرمحي، نفسها )

 :(CFO)التدفقات النقدية التشغيلية  -

التدفقات النقدية على أنها األرباح المولدة من أنشطة الشركة التشغيلية، حيث عرفها  رفتع

( على أنها " صافي التدفقات النقدية الناتجة من النشاطات الرئيسية 7معيار المحاسبة الدولي رقم )

رى لى األنشطة األخإيراد الرئيسي فيها باإلضافة للشركة والتي يتم من خاللها الحصول على اإل

ستخراج إ، ويتم (IAS, NO.7, 2010, p:2ستثمارية أو التمويلية" )التي ال تعتبر من األنشطة اإل

خذ اللوغاريتم الطبيعي أهذه النسبة عادة من قائمة التدفقات النقدية من الجانب التشغيلي من خالل 

لتزاماتها من إلها، حيث تعطي هذه النسبة م شرا  على قدرة الشركة على سداد ديونها والوفاء ب

ذ وتعتبر أيضا  م شرا  يقيس قدرة الوحدة إتدفقاتها النقدية وقياس درجات المخاطرة في الشركة، 

 (.9.32قتصادية على إنتاج وتوليد النقدية من نشاطها الرئيسي )اعويطيل، اإل

 : الدراسات السابقة :(2-7) 

التي تناولت موضوع تمهيد الدخل جنبية طالع على الدراسات السابقة العربية واألبعد اإل 

جنبية مرتبة حسب تواريخهم من األقدم داء المالي، نذكر ُهنا بعض هذه الدراسات العربية ثم األواأل

 لى األحدث:إ
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 : ( بعنوان0226دراسة المومني ) -

تحليل وتقييم ممارسات اإلدارة في إستغالل المرونة المتاحة بالمعايير المحاسبية إلدارة 

مة العامة المدرجة في : دراسة تحليلة على الشركات المساهومدى وعي المستثمرين لها األرباح

 .بورصة عمان

لى تحليل وتقييم ممارسات اإلدارة في إستغالل المرونة المتاحة بالمعايير إاسة در هدفت هذه ال

قطاع المحاسبية إلدارة األرباح على كافة قطاعات العمل اإلقتصادية والمتمثلة في كل من ال

)الصناعي والخدماتي وقطاع البنوك والتأمين( وقد إختبرت الدراسة تأثير كل من العوامل المتمثلة 

, ومعدل أنشطتها التشغيليةفي )حجم الشركات وربحيتها وسيولتها ومديونتها والتدفقات النقدية من 

عتمدت الدراسة أو , عليها(لى نوع تقرير المدقق إافة نموها ونسبة ملكية كبار المستثمرين فيها إض

, وقد وتوزيع إستبانة خاصة للمستثمرين والميداني من خالل التحليل الماليباري على المنهج اإلخت

لى العديد من النتائج إ, وقد توصلت الدراسة ( شركة مدرجة في بورصة عمان.0ة )شملت الدراس

ارس إدارة األرباح من خالل والتي كان من أبرزها أن الشركات المساهمة العامة األردنية تم

رباح بين لى وجود تباين بممارسة إدارة األإإستغالل المرونة المتاحة بالمعايير المحاسبية إضافة 

 .قطاعات العمل المختلفة

مـن حجـم الشـركة والتـدفقات النقديـة  ة عكسـية مـا بـين إدارة األربـاح وكـللى وجود عالقإإضافة 

جـود عالقـة طرديـة قويـة بـين إدارة األربـاح و , و المـدقق وسـيولة الشـركةلية وتقرير من األنشطة التشغي

ربـــاح ومعـــدل المديونيـــة كمـــا وأظهـــرت الدراســـة عـــدم وجـــود عالقـــة مـــا بـــين إدارة األ .وربحيـــة الشـــركة

 .كية كبار المستثمرين ونمو الشركةونسبة مل
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 :( بعنوان 0203دراسة حمد وأبو نصار ) -

  المالية. عمان لألوراق بورصة في المدرجة السوقية للشركات العوائد على الدخل تمهيد أثر

 للشـركات السـوقية العوائـد علـى الـدخل تمهيـد لـى التعـرف علـى أثـرإهـدفت هـذه الدراسـة  

ونـوع  الشـركة حجـم أثـر ختبـارا  و  عمـان لـألوراق الماليـة، بورصـة فـي والخدميـة المدرجـة الصـناعية

شـركة ( 22)شـركة تتمثـل فـي  (.0)وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  .الـدخل تمهيـد عمليـة علـى القطـاع

لـى مجموعـة مــن إوقـد توصـلت الدراســة  (00..9-3226)شـركة خدميـة للفتــرة بـين  (96)صـناعية و

 في الدخل تمهيد ظهر حيث الدخل، تمهيد عملية األردنية تمارس الشركات بعض النتائج أهمها: أن

داللـة  ذات فـروق توجـد ال أنـه وتبـين مختلفـة، وبنسـب القطـاعين فـي الـدخل األربعـة مقـاييس جميـع

 مقـاييس سـتخدامإب الـدخل تمهيـد سـلوك الخـدمات فـي وشـركات الصـناعية الشـركات بـين إحصـائية

  للتمهيد. كمقياس الربو مجمل ستثناءإب المختلفة الدخل

 ( بعنوان :0203دراسة عبد ) -

ســهمد دراســة تطبيقيــة فــي عينــة مــن المصــارف أثــر تمهيــد الــدخل علــى العوائــد غيــر العاديــة لأل

 .العراقية

ف العراقيــة لــى تحديــد وبيــان مــدى وجــود ســلوك تمهيــد الــدخل فــي المصــار إهــدفت هــذه الدراســة 

فـي العـراق والبـالغ , حيـث تكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع المصـارف العاملـة وأثر هذا السـلوك فيهـا

علـــى مـــدى تـــوفر  ختيارهـــا بنـــاءا  إمصـــارف تـــم  .3, بينمـــا بلغـــت عينـــة الدراســـة مصـــرف 93عـــددها 

عتمــد الباحــث أو  (9.3.0-2..9)تــدفقات النقديــة خــالل الســنوات الف شــالالزمــة إلعــداد ك البيانــات

ن تمهيــد الــدخل أهمهــا ألــى نتــائج الدراســة والتــي كــان مــن إعلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي للوصــول 

لــى زعزعـة هــذه إضـافة إ ,المسـتثمرينالمصــرف و يعمـل علـى توليــد حالـة مـن عــدم الثقـة بــين كـل مـن 
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غــالق إن العائــد غيــر العــادي قــد يتحقــق عنــدما تطــول الفتــرة الزمنيــة بــين أبــ يضــا  أظهــرت أالثقــة كمــا 

التـي قـد تصـدر خـالل تلـك  لإشـاعات , وذلـك نظـرا  صدار القـوائم الماليـةإالحسابات الختامية وتاريخ 

 .الفترة

 :  ( بعنوان0206دراسة )أبو غنيمد  -

 أثر تمهيد الدخل على مؤشرات األداء للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان.

متمثلة في كل م شرات األداء وال لى التعرف على تمهيد الدخل وأثره علىإهدفت هذه الدراسة 

لكية( للشركات الصناعية , وتكلفة حقوق الممن )م شرات الربحية, م شرات الكفاءة التشغيلية

, حيث بلغت لمدرجة في بورصة عمانمجتمع الدراسة على الشركات الصناعية اتمل وأش ,االردنية

ي للتوصل على المنهج الوصفي التحليل ةالباحث تعتمدإ, وقد شركة صناعية 22عينة الدراسة 

 .لنتائج الدراسة المرجوة

الدخل د ثر لممارسة تمهيأأبرزها وجود من وقد خلصت الدراسة للعديد من النتائج والتي كان 

صول وربحية ألاعلى في كل من م شر العائد  ةوالمتمثل ,م شرات الربحيةالعلى  في الشركات

 .ة اإلنتاجية وتكلفة حقوق الملكيةلى وجود أثر لتمهيد الدخل على م شرات الكفاءإ, إضافة السهم

 : بعنوان Michelson .et.al., (2000)دراسة  -

The Relationship between the Smoothing of Reported Income and 

Risk- Adjusted Returns. 

لى العالقة بين تمهيد الدخل في تقارير مخاطر العوائد المعدلة. حيث إهدفت هذه الدراسة    

تم إختبار مدى إستجابة سوق األسهم لمقاييس األداء المحاسبية للشركات التي تعلن في تقاريرها 

تبار الشركات بإستخدام متوسط العوائد غير العادية التراكمية لعينة مكونة عن أرباح ممهدة, تم إخ

لى مجموعة من النتائج أهمها أن إشركة في السوق األمريكي. وقد توصلت الدراسة  921من 
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متوسط العوائد غير العادية التراكمية للشركات التي تعلن عن دخول ممهدة أعلى من الشركات التي 

عتبار الحجم وجد أن العوائد السوقية أعلى في الشركات صغيرة د األخذ بعين اإلالتمهد دخلها, وعن

, يها بصورة أعلىالحجم مقارنة مع الشركات الكبيرة, وأن الشركات كبيرة الحجم يكون التمهيد ف

وهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع القطاع وتمهيد الدخل, وأيضا  هناك عالقة معنوية قوية 

 سط العوائد العادية المتراكمة وكل من تمهيد الدخل, وحجم الشركة, ونوع القطاع.بين متو 

 : بعنوان Hejazi, et.al. ,(102(1  دراسة  -

 The Impact of Earning Quality and Income Smoothing on the 

Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. 

لى تقديم أداء الشركات لى بيان أثر جودة األرباح وتمهيد الدخل عإهدفت هذه الدراسة       

في بورصة طهران لألوراق  , حيث إشتملت الدراسة على مجموعة من الشركات المدرجةاإليرانية

, وقد إستخدم لرجوع لبياناتها المالية المدققةشركة والتي تم ا (26), وقد بلغت عينة الدراسة المالية

إلى . وقد توصلت الدراسة نتاجئها المرجوةلى إمنهج الوصفي التحليلي للوصول هذه الدراسة الفي 

رباح على أداء الشركات لعديد من النتائج كان من أهمها عدم وجود أثر لتمهيد الدخل أو لجودة األا

 .اإليرانية

 :بعنوان( Luqman and Fakher  ,1021) دراسة -

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  

, وتمثل مجتمع الدراسة في الشركات األصول والعائد على حقوق الملكيةفي كل من العائد على 
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شركة مدرجة في سوق كراتشي لألوراق المالية وقد  362العامة في باكستان وبلغت عينة الدراسة 

 .للشركات الممهدة والغير ممهدة (Eckel, 1981صنفت الدراسة الشركات باإلعتماد على نموذج )

ود عالقة بين تمهيد الدخل برزها وجأوقد خلصت الدراسة في نتائجها التي كان من    

الربحية في الشركات عينة لى وجود عالقة بين تمهيد الدخل ونسب إوضريبة الدخل إضافة 

  .الدراسة

 : بعنوان .Linda, H. C( 1022) دراسة -

Incom Smoothing, Information Uncer Tainty, Stock Returns, and Cost 

of Equity.  

, عوائد لى عدم تأكد المعلومات المحاسبيةأثر تمهيد الدخل ع لى بيانإهدفت هذه الدراسة    

ي في الواليات المتحدة األسهم وتكلفة حقوق الملكية في الشركات المدرجة في السوق المال

 .ركات العاملة في السوق األمريكية, حيث إشتملت عينة الدراسة على مجموعة من الشمريكيةاأل

لى نتائجها والتي كان من إالدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للتوصل  وقد إعتمدت   

المستحقات التقديرية تميل للحد من المستحقات و الدخل من خالل اإلعتماد على تمهيد ن أأبرزها 

, م وتشتت توقعات المحللين لألرباحاألسه عوائدلى تقلب إمعلومات الشركة, إضافة من عدم التأكد 

لى أن تمهيد الدخل يتم إ, وقد أظهرت الدراسة أيضا  رباح من قبل ه الء المحللينباأل وخطأ التنب 

ائد غير , وأن الشركات الممهدة للدخل ينتج لديها عو الل تسعير أسهم الشركات مع عالوةمن خ

لى أن تمهيد الدخل يقلل ضمنا  إ, في حين بينت نتائج الدراسة أيضا  عادية حول إعالن األرباح

 .المتوقعة على المدى القصير حقوق الملكية أو العوائدتكلفة 
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 : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :(2-8)

وقد داء المالي, تناولت الدراسات السابقة المواضيع ذات العالقة بظاهرة تمهيد الدخل واأل

سواء كان ذلك في مراحل موضوع الدراسة الحالية, الدراسات السابقة بشكل كبير في إغناء  تساهم

تحديد متغيرات مشكلة الدراسة, إال أن هناك أوجه شبه أو في حديد متغيرات الدراسة وتعريفها, ت

 ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.ا  و 

ألوجه الشبه فمنها أن هذه الدراسة مثل جميع الدراسات السابقة تناولت موضوع ظاهرة  بالنسبة

 تمهيد الدخل كمتغير رئيسي للدراسة.

أما أوجه اإلختالف التي جعلت هذه الدراسة تمتاز عن الدراسات األخرى على حد علم الباحثة 

ذي يعد ثاني أكبر بنك  في المملكة عينة الدراسة المتمثلة في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل الهي 

حيث بدأ عمله كبنك متخصص في مجال  (333) م9.31فقد بلغ عدد فروعه حتى نهاية عام 

ثم تحول إلى بنك تجاري شامل وقد تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خالل التمويل اإلسكاني 

ة رأسماله من خالل تعزيز حرصت اإلدارات المتعاقبة للبنك على تعزيز قاعد حيثاألعوام الماضية 

دينار)أي ما  مليون 3.12 الملكية أن أصبو مجموع حقوقالمختلفة إلى  حتياطياتهإ

لى إختياره إكل هذه األسباب أدت  ,9.30 والر( كما هو الوضع في نهاية عاممليار د 300 يعادل

 دراسة.للعينة 
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 الفصل الثالث 

 (الطريقة واإلجراءاتمنهجية الدراسة ) 

 

 1-3)المقدمة :) 

 (2-3 منهج الدراسة :) 

 (3-3مجتمع وعينة الدراسة :) 

 (4-3أد :) ومصادر الحصول على البيانات الدراسة تاو 

  :(5-3) متغيرات الدراسة 

 (6-3  :)المعالجات اإلحصائية  
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 الفصل الثالث

 (الطريقة واإلجراءات) منهجية الدراسة

 :المقدمة :((1-3

علـى بنـك  تطبيقية: دراسة تمهيد الدخل على األداء المالي ثرأ على التعرفإلى الدراسة هدف ت

 ،لمــنهج الدراســة ا  وصــفيتنــاول هــذا الفصــل ، و 9.32 -.9.3اإلسـكان للتجــارة والتمويــل خــالل الفتــرة 

 .مع البيانات، المعالجة اإلحصائيةومصادر ج ،مجتمع الدراسة وعينتها

 :منهج الدراسة  :(2-3) 

في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل الرجوع إلى الكتب  عتمادتم اإل

باإلضافة إلى البيانات المالية والتقارير  ةالحالي لدراسةبحاث ذات العالقة بموضوع اوالمجالت واأل

ختبار صحة الفرضيات  الصادرة عن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، حيث تم جمع المعلومات وا 

هداف ألى النتائج والتوصيات التي تحقق إها الباحثة في هذه الدراسة وذلك للوصول فترضتإالتي 

 الدراسة وتقوم باإلجابة عن أسئلتها.

 : مجتمع وعينة الدراسة :(3-3) 

عتمدت الباحثة على إحيث  ,سكان للتجارة والتمويلبنك اإل من وعينتهاتكون مجتمع الدراسة 

داء المالي بإعتماد القوائم المالية للبنك محل تمهيد الدخل على األثر أختيار عينة قصدية لمعرفة إ

 (.1514-1515الدراسة للفترة من )
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 :بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  -

كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية، وقد  3201تأسس بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عام 

قدره نصف مليون  متخصص في مجال التمويل اإلسكاني برأسمال بدأ البنك عمله كبنك

عاما  على تأسيسه بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك عندما تحول  14وبعد مرور  دينار،

رة خالل األعوام ، وقد تمت زيادة رأسماله أكثر من م1997إلى بنك تجاري شامل عام 

 355 مليون دينار أردني )أي ما يعادل 151حيث أصبو  1556كان آخرها في عام   الماضية

مليون دوالر(، وقد حرصت اإلدارات المتعاقبة للبنك على تعزيز قاعدة رأسماله من خالل تعزيز 

)أي ما  دينار مليون 1539 المختلفة إلى أن أصبو مجموع حقوق الملكية احتياطياته

 . ( http://www.hbtf.com) 1515  مليار دوالر( كما هو الوضع في نهاية عام 1.5 يعادل

لى عكس ر يته بأن يكون البنك األفضل للعمالء، إويسعى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

لى السعي نحو تحقيق أهدافه والمتمثلة بتقديم خدمات بنكية مبتكرة وحديثة وتتسم بالجودة إضافة إ

العالية لكافة القطاعات مع مواكبة جميع المستجدات في األسواق المالية. كما يعتمد البنك إدارة 

وق وتحقيق زيادة مستمرة في العائد على حقالجودة الشاملة وذلك لتعزيز قيمة البنك المالية، 

جتماعية، وصوال  إلى قيادة وريادة في السوق المصرفية المحلية الملكية، وتدعيم مكانته اإل

 .واإلقليمية

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي األردني فقد بلغ عدد فروع بنك اإلسكان حتى نهاية 

(. وعليه فال بد 1513( فرع عامل في المملكة )البنك المركزي األردني، 111م )1513عام 

مليار دينار  7.6ستعراض أهم األرقام المالية حيث بلغ مجموع موجودات البنك إللباحثة من 
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بعد الضريبة أما  113.9مليون دينار اردني و 161.1رباحه قبل الضريبة فقد بلغت أردني، أما أ

وهي  %175ردني. في حين بلغت نسب السيولة أمليون دينار  1532حقوق الملكية فقد بلغت 

رتفع العائد على الموجودات إعلى نسبة مطلوبة في تعليمات البنك المركزي األردني، في حين أ

 . %11.2حقوق الملكية  والعائد على  % 1.7

 : البيانات ر الحصول علىمصادأدوات الدراسة و  :(3-2)

وهي  البيانات منين نوع مع تتعامل ةثالباح فإن الفرضيات ختبارا  و  الدراسة أهداف لتحقيق

 كل من :

ساسية المتعلقة بمتغيرات الدراسة من التقارير والقوائم تم جمع البيانات األ: األوليةمصادر ال -

المالية لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل والمنشورة على موقع سوق عمان المالي على الموقع 

  http://www.ase.com.jo/ar   0 التالي :

على الكتب والم لفات ذات العالقة بتمهيد الدخل المحاسبي  عتمادتم اإل :الثانوية مصادرال -

واألداء المالي، والمجالت العلمية واألبحاث المنشورة، الوثائق، الدراسات الجامعية، المصادر 

 .الجانب النظري من الدراسة وبنا هكترونية، قواعد البيانات المختلفة لتغطية لاإل

  

http://www.ase.com.jo/ar
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 :الدراسةمتغيرات  :(3-5) 

 : نموذج الدراسة والذي يتكون من (3)يبين الشكل رقم 

  تمهيد الدخل المتغير المستقل:

 (, العائد على السهمحقوق الملكيةصول, العائد على األالعائد على ) األداء المالي المتغير التابع:

         

 (2)شكل رقم 

 
 نموذج الدراسة         

 

 

 

 

 :نموذج الدراسة من إعداد الباحثة باإلعتماد على الدراسات السابقة 

 (1514)دراسة الخوري وشخاترة  -

 (1513) أبو نصار دراسة حمد و -

  

 المتغير المستقل

 

 المتغير التابع

  

 

 تمهيد الدخل

 (ROA)العائد على األصول 

  

 

 

 

العائد على حقوق الملكية 
(ROE) 

 (EPS)العائد على السهم 

 

 

1H0 

2H0 

H03 
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 :المعالجات اإلحصائية :(6-3) 

لمعالجة البيانات وذلك للسعي في  Eviews)) ستخدمت الباحثة في هذه الدراسة برمجيةإ   

فرضياتها بعد تفريغ الم شرات والنسب المالية من القوائم المالية  ختبارا  اإلجابة عن أسئلة الدراسة و 

 إلى جداول البرنامج، وفقا  للمعالجات اإلحصائية التالية:

 نحراف المعياري(.اإلحصاء الوصفي والمتمثل في )المتوسط الحسابي، واإل .1

 معامل التباين. .1

 .نحدار البسيطتحليل اإل .3

 رتباط بيرسون.إمعامل  .4

 .التوزيع الطبيعي ختبارإ .5

 رتباط الذاتي.ختبار اإلإ .6
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 الفصل الرابع

  ختبار الفرضياتا  حصائي للدراسة و نتائج التحليل اإل

 

  (4-1المقدمة :) 

  (4-2تحليل بيانات الدراسة :) 

  (4-3 :) رتباط بين متغيرات الدراسةاإل  
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 الفصل الرابع 

 الفرضيات  ختبارا  تحليل بيانات الدراسة و  

 :المقدمة :(4-1)

عتمد إيستعرض هذا الفصل من هذه الدراسة نتائج التحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة التي 

ختبار إفيها من خالل العديد من التحاليل الخاصة لكل متغيرات الدراسة، كما يتناول الفصل 

 فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها بشكل مفصل.

 :تحليل بيانات الدراسة :(4-2) 

ختبار الفرضيات بشكل مفصل إحيث ستتناول الباحثة كل من تحليل تمهيد الدخل وتحليل 

 لى نتائج الدراسة المرجوة.إوذلك للوصول 

 : أواًل : تحليل تمهيد الدخل

 ستعراضه الحقا  في الصفحة التالية .إكما سيتم 
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 (2)جدول رقم 

 (1022-1002) لى السنواتإلتمهيد الدخل بالنظر  De Angeloنتائج تحليل نموذج 

 

 البيانات الالزمة إلكتشاف تمهيد الدخل في بنك اإلسكان للتجارة (3)يتضمن الجدول رقم 

م، وهي الفترة التي خضعت للدراسة وذلك بإستخدام 9.32 – .9.3والتمويل خالل الفترة من 

لى إضافة غيلي المتحقق في قائمة الدخل باإلنموذج دي آنجلو، حيث تضمن صافي الربو التش

صافي التدفقات النقدية التشغيلية المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية في البنك وذلك إلحتساب 

 الفرق بين هذين البندين.المستحقات الكلية والتي تمثل 

نسبة 
المستحقات 

ختياريةاإل  

نسبة 
 المستحقات
غير 

ختياريةاإل  

 نسبة إجمالي
المستحقات 
إلى إجمالي 

صولاأل  

جمالي المستحقاتإ التدفق النقدي  
 التشغيلي

صافي الربح 
 السنة التشغيلي

   153,923,552 560,757,791 153,923,552 2007 

   142,021,758 188,714,605 142,021,758 2008 

-0.088 -0.009 -0.097 94501481 621,808,648 94501481 2009 

0.053 -0.097 -0.044 114798236 380,657,044 114798236 2010 

0.029 -0.044 -0.014 133015791 229,703,228 133015791 2011 

0.058 -0.014 0.043 137945177 -161,625,431 137945177 2012 

-0.095 0.043 -0.052 145949308 514,317,076 145949308 2013 

0.006 -0.052 -0.046 157905331 487,967,582 157905331 2014 
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صول من قائمة جمالي األإستخراج إختيارية تم حتساب المستحقات غير اإلإوللتمكن من 

جمالي المستحقات على إستخدامها، حيث تم قسمة إالمركز المالي للسنوات التي يتطلب النموذج 

 جمالي األصول. كما يظهر في الجدول أعاله.إ

 (1)جدول رقم 

 الخاضعة للدراسة حسب تمهيد الدخلتصنيف السنوات 

 

 

 

 

 

 

كـــد مـــن وجـــود تمهيـــد الـــدخل مـــن عدمـــه فـــي بنـــك أأنـــه قـــد تـــم الت (1رقـــم )يتبـــين مـــن واقـــع الجـــدول 

 ا  تخاذ القرار بناءإحيث تم  ((De Angelo 1986ستخدام نموذج إاإلسكان للتجارة والتمويل من خالل 

كبــر مــن المتوســط الحســابي للمســتحقات أختياريــة ذا كانــت القيمــة المطلقــة للمســتحقات اإلإعتبــار إعلــى 

قــل أختياريــة ذا كانــت القيمــة المطلقــة للمســتحقات اإلإمــا ألتمهيــد الــدخل  ختياريــة  فيعــد البنــك ممارســا  اإل

ن إلتمهيــد الــدخل ويتضــو مــن واقــع الجــدول  فــال يعــد البنــك ممارســا   مــن المتوســط الحســابي للمســتحقات

فـي حـين  (9.31، 9.39) لعاميناسكان للتجارة والتمويل  يمارس تمهيد الدخل خالل السنوات بنك اإل

 تصنيف التمهيد
متوسط 

المستحقات 
 ختياريةاإل

القيمة المطلقة 
للمستحقات 
 اإلختيارية

المستحقات 
 السنة ختياريةاإل

 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



 

-54  -  

خضـــعت حســـاباتها أوالتـــي   (1514,1511,1515الســـنوات الـــثالث )لـــم يمـــارس تمهيـــد الـــدخل خـــالل 

ن هناك فروقـات ألى إن العديد من الدراسات قد توصلت ألى إشارة للنموذج المطبق مع اإل للدراسة وفقا  

ن هنـاك ممارسـة لتمهيـد الـدخل أتضو إفي قدرة النماذج المستخدمة في الكشف عن تمهيد الدخل حيث 

 .خرىأستخدام نماذج إختلفت النتائج عند إلنماذج معينة في حين  وفقا  

 حصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة إلثانيًا: ا

 (2) جدول

 (1022 - 1020)داء المالي في بنك اإلسكان للفترة اإلحصاء الوصفي لنسب األ

 المقياس
 نسب األداء المالي

 العائد على السهم العائد على حقوق الملكية العائد على األصول

 0.370 10.094 1.565 الوسط الحسابي

 0.480 12.670 2.220 القيمة القصوى

 0.240 6.720 1.090 القيمة الدنيا

 0.073 1.939 0.3472 نحراف المعيارياإل 

 

سكان خالل فترة الدراسة داء المالي السنوية في بنك اإلوصفا  لنسب األ (1)يعرض الجدول    

 نحرافإ، وب(1.565)صول ، حيث بلغ المتوسط الحسابي السنوي للعائد على األ(9.32 – .9.3)

، في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها (2.220)، وبلغت أكبر قيمة تم تسجيلها (0.347)معياري 
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نحراف إ، وب(10.094)، كما بلغ المتوسط الحسابي السنوي للعائد على حقوق الملكية (1.090)

، في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها (12.670)، وبلغت أكبر قيمة تم تسجيلها (1.939)معياري 

 ، (0.073)نحراف معياري إ، وب(0.370)المتوسط الحسابي السنوي للعائد على السهم  وبلغ ,(6.720)

 .(0.240)، في حين كانت أقل قيمة تم تسجيلها (0.480)وبلغت أكبر قيمة تم تسجيلها 

 : ختبار مالءمة النموذجإثالثًا: 

كد منها قبل القيام أالواجب التيعتبر موافقة البيانات للنموذج الخطي من الفروض اإلحصائية 

جراء إختبارات مالءمة النموذج المتوافقة مع إجراء إالفرضيات، ولهذا قامت الباحثة ب ختبارإب

ثر المتغير المستقل أنحدار الخطي البسيط، وذلك لدراسة علمية، المتمثلة بتحليل اإلملختبارات ااإل

تمهيد الدخل على نسب األداء المالي، المتمثلة بالعائد على األصول، والعائد على حقوق الملكية، 

ختبارات هم اإلأرتباط الذاتي من ختبار اإلا  ختبار التوزيع الطبيعي، و إوالعائد على السهم، ويعتبر 

، ذلك على النحو (9.32-.9.3)فترة المتعلقة بالسالسل الزمنية الخاصة ببيانات بنك اإلسكان لل

 التالي:

  Test of  Normalityختبار التوزيع الطبيعي للبيانات إ -0

ن تكون قيم أ General Linear Model (GLM)من شروط صالحية النموذج الخطي 

 ختبار التوزيع الطبيعي على النحو التالي:إالمشاهدات تتبع التوزيع الطبيعي، وقد كانت نتائج 
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 (2)جدول 

 للتوزيع الطبيعي (Jarque-Bera)ختبار إ

p-value Jarque-Bera المتغير 

 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

 

، مما يشير إلى أن هذا 0.0.يشير الجدول أعاله أن مستوى الداللة لجميع المتغيرات أكبر من 

 ختبارات المعلمية.المتغير يتبع التوزيع الطبيعي، وهذا م شر على صالحية البيانات للقيام باإل

 AUTOCORRELATIONرتباط الذاتي اإل  -1

بين  رتباطإرتباط الذاتي، والتي تعرف بوجود نحدار خلو البيانات من مشكلة اإلمن شروط اإل

نحدار، مما ينتج عنه تحيز في قيمة المعلمات المقدرة حدود الخطأ العشوائي في نموذج اإل

Estimated Parametersجراء إ، وبالتالي ضعف قدرة النموذج على التنب . ويتم التأكد من ذلك ب

ختبار ستخداما ، وتتراوح قيمة هذا اإلا  الذي يعد األكثر شيوعا  و   (Durbin-Watson Test)ختبارإ

تساوي العدد  (D-W)رتباط الذاتي إذا كانت قيمة ويتم رفض وجود ظاهرة اإل (20و  .)بين العددين 

-Durbin). والجدول التالي يبين نتائج اختبار (Gujarati, 2004, 496)، أو يقترب منه 9

Watson Test) :لفرضيات الدراسة، كما يلي 
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 (5)جدول 

 رتباط الذاتيختبار مشكلة اإل إ 

 النتيجة Dl du المحسوبةD-Wقيمة الفرضية

H01-1 1.653 0.610 1.400  رتباط ذاتيإاليوجد 

H01-2 1.492 0.610 1.400  رتباط ذاتيإاليوجد 

H01-3 1.701 0.610 1.400  رتباط ذاتيإاليوجد 

 

، مما يشير 9للمتغيرات في الفرضيات المذكورة جميعها تقترب من العدد  D-Wن قيم أنالحظ 

خطأ العشوائي في نموذج رتباط بين حدود الإرتباط الذاتي أي عدم وجود لخلو البيانات من مشكلة اإل

 نحدار.اإل

 :رابعًا : تحليل إختبار فرضيات الدراسة

مـــن خـــالل العديـــد مـــن  ســـتدالليختبـــار فرضـــيات الدراســـة قامـــت الباحثـــة بإســـتخدام اإلحصـــاء اإلإل

نحــدار البســيط لقيــاس أثــر ســتخدام اإلإغــرض اإلختبــارات حيــث تــم لالمعالجــات اإلحصــائية والتــي تــأتي 

المتغيــر المســتقل والمتمثــل فــي ممارســة تمهيــد الــدخل علــى المتغيــر التــابع والمتمثــل فــي األداء المــالي 
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والعائـــد علـــى حقـــوق الملكيـــة  (EPS) العائـــد علـــى األســـهم، و (ROA)والمتمثـــل بالعائـــد علـــى األصـــول 

(ROE):وكانت النتائج كما يلي ، 

 نتائج إختبار الفرضية األولى والتي تنص على : -

- : H01 إال يوجد أثر ذو داللة( حصائية عند مستوى الداللةα≤0.05 لتمهيد الدخل على )

صول في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة األداء المالي مقاسًا بالعائد على األ

(1020-1022) 
نحدار البسيط والذي يهتم بدراسة أثر ستخدام نموذج اإلإختبار هذه الفرضية قامت الباحثة في وإل

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.s .تمهيد الدخل : 

0B : ثابت 

1B :نحدارمعامالت اإل 

ε الخطأ العشوائي : 
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(6)جدول رقم   

صولتمهيد الدخل على العائد على األ ختبار أثرنحدار إلتحليل اإل 

Variables Coefficient B1 Std. Error T Value Sig* R2 F Value 

 

Sig* 

Inc.S 1.475 0.141 10.424 0.002 

0.973 69.127 0.002 

 B0 ثابت اإل نحدار
-0.012 0.142 -0.082 0.940 

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

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )تمهيد الدخل( على المتغير التابع )العائد    

، وبمستوى داللة (69.127)المحسوبة هي  Fعلى األصول( هو أثر دال إحصائيا ، حيث كانت قيمة 

(Sig F = 0.002)  2 =(0.973ضافة الى أن قيمة معامل التحديد كانت ، باإل0.05وهو أقل من(R 

من التباين في )العائد على األصول( يمكن تفسيره من خالل التباين في  (%97.3)وهي تشير الى أن 

 )تمهيد الدخل(، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 

على العائد على األصول،  تمهيد الدخللى أثر إفهو يشير  B)1(1.475= نحدارأما معامل اإل

  (Sig = 0.002).وبمستوى داللة (10.424)عنده هي  tوهو أثر معنوي، حيث كانت قيمة 
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 وعليه نرفض الفرضية األولى ونقبل البديلة، التي تنص على أنه:

لتمهيد الدخل على األداء  (α≤0.05)حصائية عند مستوى الداللة إيوجد أثر ذو داللة  -

-1020)صول في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة المالي مقاسًا بالعائد على األ

1022) 

 نتائج إختبار الفرضية الثانية والتي تنص على: -

- : H02 حصائية عند مستوى الداللة إال يوجد أثر ذو داللة(α≤0.05)  لتمهيد الدخل على

األداء المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل 

 (1022-1020)الفترة 

نحدار البسيط والذي يهتم بدراسة أثر ستخدام نموذج اإلإختبار هذه الفرضية قامت الباحثة في وإل

شارة لها من خالل دالة خطية خاصة كما متغير مستقل كمي على متغير تابع كمي، حيث يمكن اإل

  يلي :

ROE = B0 + B1*Inc.S + ε 

 حيث : 

Inc.s .تمهيد الدخل : 

0B : ثابت 

1B :نحدارمعامالت اإل 

ε الخطأ العشوائي : 
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 .(0)وكما يبين الجدول 

(2)جدول رقم   

 تمهيد الدخل على العائد على حقوق الملكية ختبار أثرنحدار إلتحليل اإل 

Variables 
Coefficient 

B1 

Std. 

Error 
T Value Sig* R2 

F 

Value 
Sig* 

Inc.S 10.395 1.081 9.620 0.003 

 ثابت اإل نحدار 0.003 66.058 0.967

B0 
-0.555 1.395 -0.398 0.717 

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

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )تمهيد الدخل( على المتغير التابع )العائد على 

، وبمستوى داللة (66.058)المحسوبة هي  Fحقوق الملكية( هو أثر دال إحصائيا ، حيث كانت قيمة 

(Sig F = 0.003)  2= (0.967ضافة الى أن قيمة معامل التحديد كانت ، باإل0.05وهو أقل من(R 

من التباين في )العائد على حقوق الملكية( يمكن تفسيره من خالل  (%96.7)وهي تشير الى أن 

 التباين في )تمهيد الدخل(، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 

على العائد على حقوق  تمهيد الدخللى أثر إفهو يشير  B)1(10.395= نحدارأما معامل اإل

 ،(Sig= 0.003) داللة وبمستوى (9.620)عنده هي  tأثر معنوي، حيث كانت قيمة  وهو الملكية،

 وعليه نرفض الفرضية الثانية ونقبل البديلة، التي تنص على أنه:
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لتمهيد الدخل على األداء  (α≤0.05)حصائية عند مستوى الداللة إيوجد أثر ذو داللة  -

المالي مقاسًا بالعائد على حقوق الملكية في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة 

(1020-1022) 
 نتائج إختبار الفرضية الثالثة والتي تنص على: -

- : H03 حصائية عند مستوى الداللة إال يوجد أثر ذو داللة(α≤0.05)  لتمهيد الدخل على

مقاسًا بالعائد على السهم في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة  األداء المالي

(1020-1022) 
البسيط والذي يهتم بدراسة أثر  نحدارستخدام نموذج اإلإختبار هذه الفرضية قامت الباحثة في وإل

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.s .تمهيد الدخل : 

0B : ثابت 

1B :نحدارمعامالت اإل 

ε الخطأ العشوائي : 

 0(2)وكما يبين الجدول 
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(8)جدول رقم   

 تمهيد الدخل على العائد على السهم ختبار أثرنحدار إلتحليل اإل 

Variables 
Coefficient 

B1 

Std. 

Error 
T Value Sig* R2 

F 

Value 

 

Sig* 

Inc.S 0.395 0.051 7.718 0.005 

 ثابت اإل نحدار 0.005 63.004 0.954

B0 
-0.022 0.067 -0.328 0.765 

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

تشير نتائج الجدول أعاله أن أثر المتغير المستقل )تمهيد الدخل( على المتغير التابع )العائد على 

 Sig F)، وبمستوى داللة (63.004)المحسوبة هي  Fالسهم( هو أثر دال إحصائيا ، حيث كانت قيمة 

وهي  R)2(0.954 =ضافة الى أن قيمة معامل التحديد كانت باإل ،0.05وهو أقل من  (0.005 =

من التباين في )العائد على السهم( يمكن تفسيره من خالل التباين في )تمهيد  (%95.4)تشير الى أن 

 الدخل(، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. 

على العائد على السهم، وهو  تمهيد الدخللى أثر إفهو يشير  B)1(0.395= نحدارأما معامل اإل

  ،(Sig = 0.005) توى داللةوبمس (7.718)عنده هي  tأثر معنوي، حيث كانت قيمة 
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 ونقبل البديلة، التي تنص على أنه:لثة وعليه نرفض الفرضية الثا

لتمهيد الدخل على األداء  (α≤0.05)حصائية عند مستوى الداللة إيوجد أثر ذو داللة  -

-1020)المالي مقاسًا بالعائد على السهم في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة 

1022). 

 

 : رتباط بين متغيرات الدراسةاإل  : (2-3) 

والمتمثلة بـ )صافي  عناصر تمهيد الدخل المستخدمة في الدراسة للتعرف إلى طبيعة العالقة بين 

األداء المالي المتمثلة بـالعائد على  الربو التشغيلي وصافي الدخل قبل الضريبة( وعناصر

ستخدام إ(، تم ROE) العائد على حقوق الملكية (، و (EPSالعائد على السهم  ، (ROA)االصول

 (90)، وكما يوضو الجدول Pearson Correlationرتباط )بيرسون( إختبار معامل إ

 ( 9)رقم جدول 

طبيعة  علىللتعرف   Pearson Correlationختبار )بيرسون( إستخدام إرتباط بمعامالت اإل 

 العالقة بين تمهيد الدخل ونسب األداء المالي

Variables NOP EBT ROA ROE EPS 

NOP 1     

EBT 0.999** 1    

ROA 0.973** 0.969** 1   

ROE 0.947* 0.941* 0.979** 1  

EPS 0.962** 0.956* 0.977** 0.997** .1 

1010 1010 
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 (NOP)يجابي  بين صافي الربو التشغيلي إرتباط إ( أن هناك عالقة 9يتضو من الجدول )

(، (ROEالعائد على حقوق الملكية ، و (ROA)صول ونسب األداء المالي المتمثلة بالعائد على األ

يجابي بين  صافي إرتباط إ( وجود عالقة 9كما ويتضو من الجدول ) ،(EPS)والعائد على السهم 

العائد على حقوق و ، (ROA)صول ونسب األداء المالي بالعائد على األ (EBT)الدخل قبل الضريبة 

ن هناك أحيث يتضو من واقع معامالت  بيرسون  ،(EPS)(، والعائد على السهم (ROEالملكية 

رتباط الظاهرة بين صافي الربو نخفاض في قوة العالقة  بين هذه المتغيرات بالمقارنة مع عالقة اإلإ

يجابية العالقة وقد إتجاه وهو ستمرار في نفس اإلداء المالي على الرغم من اإلالتشغيلي وعناصر األ

صافي الربو  حتسابإختالف في تأثر الدخل ببنود قائمة الدخل  التي تتبع عملية يعود ذلك لإ

 التشغيلي، وتسبق صافي الدخل قبل الضريبة .

داء المالي ثر لتمهيد الدخل على األأن وجود أحصائي ترى الباحثة بوفي ضوء نتائج التحليل اإل

سكان للتجارة في بنك اإل (العائد على السهم,حقوق الملكية األصول, العائد العائد على )ب مقاسا  

صحاب المصالو وخاصة المستثمرون الحاليون أيجابي من قبل إوالتمويل قد ينظر له بشكل 

صحاب المصالو على أفي معدالت النمو في العوائد مما يطمئن  ن هناك تقاربا  أعتبار إوالمحتملون ب

ية عملية لتمهيد أن أستمرارية مما يعني لفرض اإل ن البنك يعد حساباته وفقا  أستثماراتهم من ناحية و إ

نعكاسها الضمني على القيمة إلى إضافة تنعكس في السنوات الالحقة باإل يجابي سوفالدخل اإل

 السوقية للسهم والتوزيعات النقدية والعوائد بشكل عام . 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

  (5-1): المقدمة 

  (5-2):  النتائجمناقشة 

 (5-3): التوصيات 
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 الفصل الخامس

 والتوصيات النتائج

 :المقدمة :(5-1)

التي تم  ختبار الفرضيات إتحليل بيانات الدراسة ونتائج  يتضمن هذا الفصل ملخصا  لنتائج

قدمها الباحث في ضوء تلك يالتوصل إليها في الدراسة، إضافة إلى طرح بعض التوصيات التي 

 .النتائج

 :النتائجمناقشة  :(5-2)

الفرضيات وجود أثر لممارسة تمهيد الدخل على م شرات األداء المالي في  أظهرت نتائج إختبار

 وذلك على النحو التالي: (,0202-0202بنك اإلسكان للتجارة والتمويل للفترة )

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وذ إختبار الفرضية األولى وجود أثرأظهرت نتائج   :والً أ

(α=0.05) حيث بلغت قيمة ،مقاسا  بالعائد على األصولداء المالي على األتمهيد الدخل ممارسة ل 

(F)  (69.127) وقد يعزى ذلك إلى قيام اإلدارة بممارسة تمهيد الدخل   (0.002)وبداللة إحصائية

كإحدى ممارسات إدارة األرباح, وذلك بهدف جعل قيم العائد على األصول متقاربة أو متزايدة, خاصة 

فيها أرباح البنك, وذلك ألن هذه النسبة من أهم م شرات قدرة البنك من خالل  في الفترات التي تقل

 دارة على إستغالل األصول لتحقيق األرباح.اإل

حيث خلصت الدراسة لوجود أثر للمارسة تمهيد  (9.36) وهذه النتيجة تتفق مع دراسة أبو غنيم

 العائد على األصول.كل من م شرات الربحية المتمثلة بالدخل في الشركات وعلى 
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داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وذ إختبار الفرضية الثانية وجود أثرأظهرت نتائج   :ثانياً 

(α=0.05) حيث بلغت  ،مقاسا  بالعائد على حقوق الملكيةداء المالي تمهيد الدخل على األممارسة ل

بممارسة تمهيد الدخل  بنكقيام الإلى وقد يعزى ذلك , (0.003)وبداللة إحصائية  (66.058) (F) قيمة

ممارسات إدارة األرباح, وذلك بهدف جعل قيم العائد على حقوق الملكية متقاربة أو متزايدة,  كإحدى

خاصة في الفترات التي تقل فيها أرباح البنك, وذلك ألن هذه النسبة تعتبر من أهم النسب التي يعتمد 

نك, حيث أن إنخفاض هذه النسبة سي دي إلى عزوف عليها المستثمر في تقييم إستثماراته في الب

  المستثمرين عن األستثمار في البنك.

التي خلصت إلى وجود عالقة  (Luqman and Fakher, 2012)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

 .العائد على حقوق الملكيةب المتمثلةبين تمهيد الدخل ونسب الربيحة في الشركات 

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وذ إختبار الفرضية الثانية وجود أثرأظهرت نتائج   :ثالثاً 

(α=0.05) حيث بلغت قيمة ،مقاسا  بالعائد على السهمداء المالي تمهيد الدخل على األممارسة ل (F) 

, وقد يعزى ذلك إلى قيام البنك بممارسة تمهيد الدخل كإحدى (0.005)وبداللة إحصائية  (63.004)

إدارة األرباح, وذلك بهدف جعل قيمة العائد على السهم متقاربة أو متزايدة, خاصة في ممارسات 

الفترات التي تقل فيها أرباح البنك, وذلك بسبب أن هذه النسبة تعتبر من أهم النسب التي تحدد ربحية 

ر في السهم في البنك, حيث أن زيادة قيمة العائد على السهم يشير إلى زيادة أرباح حصة المستثم

 البنك.
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التي توصلت إلى وجود أثر تمهيد الدخل   Linda H.C. (2013)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة

 الشركات المدرجة في السوق المالي.المتمثل بعوائد األسهم في 

في عوائد البنك السنوية يقلل من  حداث تطورا  ن تحقق الظروف والبيئة المالئمة إلأترى الباحثة 

والتقليل من تبعات  ةدار تمهيد الدخل من قبل اإلممارسة صحاب المصالو بالبحث في موضوع أهتمام إ

 هذه الممارسات ما دامت النتائج لصالحهم.
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 :التوصيات :(5-3)

 على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي :  ا  بناء    

نعكاساتهضرورة  -0 خاصة في الفترات التي تحقق بها  زيادة التعريف بسلوك تمهيد الدخل وا 

 صحاب المصالو وخاصة المستثمرون.إلورشات عمل  البنوك الخسائر من خالل

 من قبل المختصين في هذا المجال هتمام بالسعي نحو تأصيل الفكر المحاسبيزيادة اإل  -0

 .دارة في تمهيد الدخلستخدام الخيارات المحاسبية وبالتالي تقليص فرص اإلإبهدف تقليص 

ت الخيار في توقيت تطبيق معايير آفي البنوك وكافة المنش ةدار عطاء اإلإلغاء إضرورة   -3

 كون ذلك يفسو مجاال   دارة وهيئات المديرينمن قبل مجالس اإل المحاسبة التي تصدر حديثا  

 .إلى تمهيد الدخلختيار التوقيت الذي ي دي بإ دارةلإ

 يجاد مقياسا  إوالمختصين بالبحث المحاسبي في الدول العربية ب كاديمينهتمام األإضرورة   -2

ن تمهيد أعتبار إكتفاء بما هو موجود من مقاييس بجديدا  للكشف عن تمهيد الدخل وعدم اإل

 للثقافات.دارات تبعا  ن السلوك قد يختلف بين اإلأو  دارةالدخل يرتبط بسلوك اإل

في القطاع المالي وخاصة البنوك مع التنوع  جراء المزيد من الدراسات المشابههإضرورة   -5

في البنوك  ةدار بإستخدام مقاييس الكشف عن تمهيد الدخل للتمكن من تقييم مدى ممارسة اإل

 لعملية تمهيد الدخل.
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 عقائمة المراج

   المراجع العربية: أوالً 

 جنبيةالمراجع األ: ثانياً 
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 :أواًل: المراجع العربية 

(. السلوك األخالقي لإدارة عند قياس الدخل المحاسبي بمنظمات 1556ابراهيم، محمد زيدان ) -

 .11-1(, 1. )1، مجلة جامعة المنوفيةاألعمال: دراسة اختبارية , 

بناء نموذج للحد من ظاهرة سلوك تمهيد الدخل في (. 1515أبو هالل، مروان محمد خضر ) -

،       وق فلسطين لألوراق المالية مقارنة مع نموذج ماليزياالشركات المساهمة العامة المدرجة س

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عمان العربية، األردن.

، ترجمة محمد محمد عبد القادر المراجعة: مدخل متكامل(. 1555أرينز ألفين، ولوبك جيمس ) -

 السعودية: دار المريخ للنشر.، الرياض, المملكة العربية 1الديسطي، مراجعة أحمد حامد حجاج، ط

، عمان, االردن: دار المسيرة للنشر 1، طادارة العمليات المصرفية(. 1515دريد كامل ) آل شبيب، -

 والتوزيع والطباعة.

مالئمة محاسبة القيمة العادلة لقرارات منح اإلئتمان في البنوك (. 1514الجسار، عايض فالح )  -

 غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.)رسالة ماجستير  التجارية الكويتية،

مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في (. 1511الجعافرة، أحمد ياسين ) -

، )رسالة المصارف اإلسالمية العاملة في األردن: دراسة تحليلية في المصارف اإلسالمية األردنية

 ألوسط، عمان، األردن.ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق ا

 في الدخل تمهيد ممارسات استخدام (. مدى1514زياد ) فايز وشخاترة، محمد الخوري، عبير -

 .597-569(، 4, )15، المجلة االردنية في ادارة االعمالاألردني,  الخدمات قطاع
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, 4، المجلة العربية للمحاسبة .األردن في الدخل تمهيد (. سلوك1551عيسى ) عمر جهماني، -

(1 ،)154-141. 

 للشركات السوقية العوائد على الدخل تمهيد (. أثر1513نصار، محمد ) وأبو ,خميس حمد، آمنه -

 .351-319(، 1, )45، دراساتد العلوم االداريةالمالية,  لألوراق عمان بورصة في المدرجة

 سلوك تمهيد الدخل في شركات المساهمة العامة المدرحة في سوق(. 1559عثمان، ماهر ) -

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة السودان للعلوم الخرطوم لألوراق المالية

 والتكنولوجيا,السودان.

، الشارقة, اإلمارات العربية المتحدة: دار المسار 1، طرقابة األداء(. 1552قلعاوي، غسان، ) -

 للدراسات واالستشارات والنشر.

، عمان، 1، طالمالي أسس ومفاهيم وتطبيقاتاإلدارة والتحليل (. 1515كراجة، عبد الحميد، ) -

 األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.

اثر تمهيد الدخل على مؤشرات األداء للشركات الصناعية (. 1516ابو غنيم, منال سليمان ) -

. )أطروحة دكتوراه غير منشورة(, جامعة العلوم اإلسالمية العالمية, المدرجة في بورصة عمان

 عمان, األردن.

قدرة مؤشرات األداء المحاسبي والسوقي في تفسير جودة (. 1515طيل, أبو بكر جمعة )أعوي -

. )أطروحة دكتوراه األرباح للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان: دراسة تحليلية

 غير منشورة(, جامعة العلوم اإلسالمية العالمية, عمان, األردن.

الدخل : دراسة ميدانية في عينة مختارة من الشركات تمهيد (، 1553حبيب، عقيل حمزة ) -

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة المستنصرية، العراق.الصناعية العراقية
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(." تقويم كفاءة األداء المالي باستخدام البيانات وم شر 1555الحداد, هيفاء, وأحمد, مقبل علي ) -

"د مجلة تنمية المختلطة في محافظة نينوى  المتغيرات المالية لعينة من الشركات المساهمة

 .151-197(, 17. )25, الرافدين

أثر الرسملة على األداء المالي : دراسة تطبيقية في  الشركات (. 1515ذيب، أحمد ابراهيم ) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عمان، المساهمة العامة في األردن

 األردن.

(." قياس أثر تطبيق نظام تخطيط موارد المنشأة على األداء المالي 1511حمود )الرمحي, نضال م -

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة  -في الشركات الصناعية األردنية 

 .23أكتوبر, –, جامعة المنوفية, يوليو مجلة آفاق جديدةعمان ", 

, 1, طي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل الماليالتحليل المال(. 1511الزبيدي, حمزة محمود ) -

 عمان: م سسة الوراق للنشر والتوزيع.

(. " مدى إدراك محللي االئتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخالقة 1559صيام، وليد ) -

. 5، المجلة االردنية في إدارة االعمالولالجراءات المناسبة للكشف عنها في البنوك التجارية "، 

(1,) 163-121 . 

دور مدقق الحسابات الخارجي في الحد من ممارسات (. 1513العازمي، يوسف مرضي ) -

، )رسالة المحاسبة اإلبداعية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق األوراق المالية الكويتي

 ماجستير غير منشورة(، جامعة عمان العربية، األردن. 

(. " العوامل الم ثرة في عملية تمهيد الدخل: دراسة 1556العبد اهلل، رياض, والحسناوي، عقيل ) -

 .71-17(,1, )9، المجلة العربية للمحاسبةميدانية على الشركات المساهمة الصناعية العراقية "، 
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(. " الوسائل والدوافع الم ثرة في 1557العبد اهلل، رياض, وسويدان، ميشيل, والقرعان، سناء ) -

انية عن الشركات الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان "، دراسة ميد –سياسة تمهيد الدخل 

 .41-1(,1. )15، المجلة العربية للمحاسبة

(. أثر تمهيد الدخل على العوائد غير العادية لألسهم : دراسة تطبيقية في 1514عبد، أحمد راهي ) -

 – 155(، 3, )16، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصاديةعينة من المصارف العراقية، 

171. 

, العوامل المؤثرة على الداء المالي لشركات التأمين في األردن(. 1515عبيد اهلل, فادي عادل ) -

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جامعة العلوم اإلسالمية العالمية, عمان, األردن.

األرباح  دارة" إطار مقترح لدور الشفافية في الحد من ممارسات إ(. 1511غنيمي، سامي محمد ) -

 .62-1(, 1. )1 مجلة الدراسات والبحوث التجاريةفي منظمات األعمال ــ دراسة اختباريه "، 

 التجارة كلية مجلة السعودية"، المساهمة الشركات في األرباح (. "إدارة2010سفير) فواز القثامي، -

  249. (,1, )47 اإلسكندرية، جامعة عن الصادرة العلمية للبحوث

العوامل المؤثرة في سياسة تمهيد الدخل: دراسة ميدانية على  (.1555سناء صالو )قرعان،  -

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموك، اربد, األردن.الشركات الصناعية األردنية

درجة ممارسة اإلدارة في الشركات المساهمة العامة الكويتية (. 1511الكندري، طالل حسن ) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة األرباح وأثرها على ربحية تلك الشركاتألساليب إدارة 

 الشرق األوسط، عمان، األردن.
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أثر ممارسة إدارة األرباح على أسعار األسهم : دراسة اختبارية (. 1513اللوزي، خالد محمد ) -

منشورة(،  ، )رسالة ماجستير غيرعلى الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة عمان

 جامعة الشرق األوسط، عمان, األردن.

تمهيد الدخل وعالقته بمؤشرات الربحية، ومصروف ضريبة (. 1514المطارنة، عمر عبد اهلل ) -

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية والخدمية المساهمة العامة : الدخل، وجودة التدقيق

(، جامعة العلوم االسالمية العالمية، ، )أطروحة دكتوراه غير منشورةالمدرجة في بورصة عمان

 عمان، األردن.

عمان, المملكة األردنية  ,1ط. اإلتجاهات الحديثة في التحليل اإلئتماني(. 1556مطر, محمد ) -

 الهاشمية: دار وائل للنشر والتوزيع.

أثر دوران العاملين على األداء المالي : دراسة تطبيقية في (. 1511المطيري، الحميدي محمد ) -

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، قطاع المصارف اإلسالمية الكويتية

 عمان، األردن.

تحليل وتقييم ممارسات اإلدارة في استغالل المرونة المتاحة بالمعايير (. 1556المومني، محمد ) -

ات المساهمة دراسة تحليلية على الشرك: المحاسبية إلدارة األرباح ومدى وعي المستثمرين لها

. )رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، العامة في بورصة عمان

 عمان ,االردن.

. التحليل والتخطيط المالي اتجاهات معاصرة(. 1552النعيمي, عدنان تايه, والتميمي, أرشد ف اد ) -

 عمان, االردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع.,4ط
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 :ثانيًا: المراجع اإلجنبية 
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 : التحليل المالي

 (1022-1002) لتمهيد الدخل بالنظر الى السنوات De Angeloنتائج تحليل نموذج 

 

 تصنيف السنوات الخاضعة للدراسة حسب تمهيد الدخل
 

 

 

 

 

 

 

نسبة 
 المستحقات
 اإلختيارية

نسبة 
المستحقات 
غير 

 اإلختيارية

 نسبة إجمالي
المستحقات 
إلى إجمالي 
 االصول

إجمالي 
 المستحقات

التدفق النقدي 
 التشغيلي

صافي الربح 
 التشغيلي

 السنة

   153,923,552 560,757,791 -406,834,239 2007 

   142,021,758 188,714,605 -46,692,847 2008 

-0.088 -0.009 -0.097 94501481 621,808,648 -527,307,167 2009 

0.053 -0.097 -0.044 114798236 380,657,044 -265,858,808 2010 

0.029 -0.044 -0.014 133015791 229,703,228 -96,687,437 2011 

0.058 -0.014 0.043 137945177 -161,625,431 299,570,608 2012 

-0.095 0.043 -0.052 145949308 514,317,076 -368,367,768 2013 

0.006 -0.052 -0.046 157905331 487,967,582 -330,062,251 2014 

تصنيف 
 التمهيد

متوسط 
المستحقات 

 ختياريةاإل

القيمة المطلقة 
للمستحقات 
 اإلختيارية

المستحقات 
 السنة ختياريةاإل

 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 6..0. 0.095 0.055 ممارسةغير 
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 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 0.141293 10.33576 0.0020 

C -0.011667 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 1.653042 

Prob(F-statistic) 0.002090    

     
     

 

 الفرضية الثانية

Dependent Variable: ROE   

Method: Least Squares   

Sample: 2010 2014   

Included observations: 5   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

INCS 10.395134 1.081342 9.620115 0.0003 

C -0.555231 1.395417 -0.397643 0.7174 

     
     

R-squared 0.967128     Mean dependent var 0.382000 

Adjusted R-squared 0.931116     S.D. dependent var 0.063797 

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 1.492181 

Prob(F-statistic) 0.003010    
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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 رتباط بيرسون إمعامل    

Notes 
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Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all 
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