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الملخص
أثر تمهيد الدخل في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية على االيرادات العامة للدولة
إعــداد الطالب
سبأ محمود عبداهلل عبداهلل
إشـراف الدكتور
عبداهلل أحمد عبداهلل الدعاس
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل قبل
الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات العامة للدولة من حيث (اإليرادات الضريبية واإليرادات
المحلية) .تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في
سوق عمان المالي ،وقد تم إعتماد ( )64شركة من اصل ( )54شركة توفرت بها البيانات المالية
الالزمة بشكل كامل لألعوام ( .)2411 ،2412 ،2411وتم اختيار ( )12شركة كعينة للدراسة ما
نسبتة ( )%54من الشركات مجتمع الدراسة والتي حققت معايير اختيار العينة وهي توفر البيانات
المالية الالزمة بشكل كامل دون فقد أي سنة من السنوات المبحوثة ،وأن تكون مدرجة في سوق
عمان المالي في جميع سنوات الدراسة .وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام
أنموذج ( )Eckel, 1981لبيان أي الشركات عينة الدراسة ممهدة أو غير ممهدة للدخل أضافة إلى
استخدام تحليل اإلنحدار المتعدد .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن عدد
الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة الممهدة للدخل ( )25شركة من أصل
( )12شركة اي بنسبة مئوية بلغت ( ،)%84بينما بلغ عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة
االردنية عينة الدراسة غير الممهدة للدخل ( )5شركات من أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت
( .)%16وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل التشغيلي

-ن-

على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق
عمان المالي عند مستوى داللة ( .)  0.05ووجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد
الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة على اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى داللة (  
 .)0.05ووجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة
وصافي الدخل على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة ضرورة اهتمام الدولة بقياس حجم تمهيد الدخل لدى
الشركات االردنية لمعرفة اثر هذا التمهيد على االيرادات الضريبية وبالتالي االيرادات العامة .وضع
القوانين واالنظمة والتعليمات التي تحد من ظاهرة تمهيد الدخل للحد من أثرها على االيرادات العامة
للدولة .ان االساليب المتبعة في قياس تمهيد الدخل تساعد متخذ القرار في تقييم دقة االرقام
المحاسبية المعلنة في الكشوفات المالية .ضرورة إدراك مستخدمي المعلومات بشكل عام
والمستثمرين بصفة خاصة لمدى اهمية وتاثير ظاهرة تمهيد الدخل ومحدداتها.

الكلمات المفتاحية :تمهيد الدخل-االيرادات العامة-الشركات الصناعية المساهمة-صافي الدخل
التشغيلي-صافي الدخل قبل الضريبة-صافي الدخل.
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ABSTRACT
The Impact of Income Smoothing in the Jordanian Industrial Public
Shareholding Companies on the Revenues of the State
Prepared by
Sabi Mahmood Abdullah Abdullah
Supervisor
Dr. Abdullah Ahmad Abdullah AL-Daas
The study aimed to investigate the impact of income smoothing (Net
operating income, Net income before taxes and Net income) on the Revenues of
the State (Tax revenue and Local revenue) in the Jordanian Industrial Public
Shareholding Companies. The study population consisted of all Jordanian
Industrial Public Shareholding Companies listed in the Amman Stock Exchange,
were approved (64) companies out of (70) companies were available by the
financial statements for the years (2011, 2012, 2013). It was chosen companies as
a sample study randomly from the companies of the study population percentage
(50%) that achieved sample selection criteria that is financial statements provide
a full year without losing any of the surveyed years, and to be listed on the
Amman Stock Exchange in all years of study. It was used descriptive analytical.
The researcher was used (Eckel, 1981) model to indicate which companies
smoothing income or not, in addition, the study using multiple regression
analysis. The study was reached a number of results: that the number of
Jordanian Industrial Public Shareholding Companies smoothing income were
(27) companies out of (32) companies as a percentage of (84%), while the
number of Jordanian Industrial Public Shareholding Companies unsmoothing
income were (5) out of (32) companies as a percentage of (16%), there is a
significant impact of income smoothing (Net operating income) on the Revenues
of the State in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies at level
(  0.05), there is a significant impact of income smoothing (Net income before
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taxes) on the Tax revenue of the State in the Jordanian Industrial Public
Shareholding Companies at level (  0.05) and there is a significant impact of
income smoothing (net income before taxes and Net income) on the Local
revenue of the State in the Jordanian Industrial Public Shareholding Companies
at level (  0.05).
The study recommended the need for the state to measure income
smoothing size of Jordanian companies to investigate the impact of these
smoothing on tax revenue therefore public revenues. The development of laws,
regulations and instructions which limit the phenomenon of income smoothing to
reduce the impact on the public revenues of the state. The methods used in
measuring income smoothing helps the decision maker in assessing the accuracy
of accounting numbers stated in financial statements. Information users in
general and investors in particular must realize the extent of the importance
impact of income smoothing and their determinants.

Key words: : Income Smoothing - Public Revenue - Industrial Companies
Shareholding - Net Operating Income - Net Income Before Taxes - Net Income
.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
( 2ـ  :)2المقدمة
من المعروف حسب متطلبات المعايير والقوانين التي تحكم مهنة المحاسـبة بأنـه مـن واجـب
الشــركات المســاهمة العامــة بـأن تقــوم بــاإلعالن عــن نتائجهــا الماليــة وفــق متطلبــات األســس الماليــة
والمحاس ــبية الدولي ــة والمب ــادىء المقبول ــة قبـ ـوال عام ــا والت ــي ي ــتم اعتماده ــا م ــن قب ــل المس ــاهمين ف ــي
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لتلــك الشــركات ،بحيــث تحــرص الشــركات بشــكل عــام علــى تــوفير ســمة
االستقرار أو الثبات في أرباحها بدال من إظهـار أربـاح متقلبـة مـن سلسـلة االرتفاعـات واالنخفاضـات
الكبي ـرة فــي هــذا المجــال .وبالتــالي ،فــإن دخــل الشــركات كأحــد عناصــر الق ـوائم المالي ـة المهمــة التــي
تحتــاج إلــى رعايــة وعنايــة مــن إدارة تلــك الشــركات بحيــث يحــافظ علــى الثبــات أو االرتفــا المنــتظم
للــدخل بطريقــة ي ــتم فيهــا عك ــس نمــو الش ــركات وقــدرتها علــى االس ــتمرار بســبب وج ــود دوافــع كفيل ــة
بتحريك إدارة الشركات في سبيل الوصول إلى أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها.
لقــد تع ــددت مفــاهيم وص ــيغ تمهي ــد الــدخل اال انه ــا تكــون ذات نتيج ــة متش ــابة وذلــك م ــن خ ــالل
التالعب بنتائج الدخل وعدم تركة ح ار ،وانما تقيدة في حدود معينة تتالئم مع توجهـات االدارة ،لـذلك
ان ضمان استقرار الدخل هو ماتسعى االدارة للمحافظة علية الن تغيرات الدخل تـددي بالمسـتثمرين
ال ــى بي ــع اس ــهمهم مم ــا ي ــنعكس س ــلبا عل ــى وضـ ـع اس ــعار اس ــهمها ف ــي الس ــوق الم ــالي (العبـــد اهلل
والحسناوي.)2006 ،
ان هدف االدارة في الغالـب هـو الوصـول الـى مسـتوى دخـل مسـتقر نسـبيا وذلـك مـن خـالل تقليـل
تقلبات الدخل ارتفاعا وانخفاضا لكي تتمكن من تحقيق اهدافها ومصالحها من خالل تحسين
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ش ــهرتها الوظيفي ــة والمحافظ ــة عل ــى س ــمعتها وزي ــادة الحـ ـوافز الممنوح ــة ،وان المرون ــة المتاح ــة ف ــي
السياســات المحاســبية يــددي الــى ان تعتمــد االدارة علــى تمهيــد الــدخل مــن خــالل اختيــار السياســات
المحاسبية التي تتناغم مع عمل الشركة ،لذلك فان الشركات التي تمهد دخلهـا تكـون التقـارير الماليـة
التابعة لها غير دقيقة وليس ممثلة لواقع عمل الشركة بصورة دقيقة (العمراني.)2013،
وتلجــأ االدارة عــادة الــى اســلوب تمهيــد الــدخل بنــاء علــى دوافــع عديــدة لجــذب المس ـتثمرين اليهــا
واش ــعار المسـ ـتثمرين ب ــان الش ــركة ف ــي حال ــة نم ــو واس ــتقرار وايض ــا تقلي ــل المخ ــاطر لمحاول ــة ج ــذب
المستثمرين باتجاة الشركة وكذلك زيادة قدرة الشركة التفاوضية مع العمالء (ابوهالل.)2010 ،
وتحتاج إالدارة الى تمهيد الدخل لكي تـتمكن مـن تحقيـق االهـداف الخاصـة بهـا مثـل :اكتسـاب
ثقة حملة السندات ،التأثير في الضرائب المستحقة ،واكتساب ثقة المسـاهمين ،تجنـب اظهـار التبـاين
في نتائج اعمال المنشاة بين الفتـرات الماليـة …الـ ..ومـن ناحيـة أخـرى نجـد أن تمهيـد الـدخل يمكـن
أن يوصف بأنه نـو مـن التالعـب الـذي يـددي الـى اخفـاء الحقـائق ،وعكـس البيانـات الماليـة الحقيقـة
للشــركة بــاخرى وهميــة وبالتــالي تــدثر علــى قـ اررات مســتخدمي هــذه البيانــات ،وذلــك ســيددي ذلــك الــى
سوء توجية الموارد المتاحة للشركة (أبو نصار وحمد.)2013 ،
وكـذلك فقـد بـين الشـيرازي ( )1990الـى ان تمهيـد الـدخل هـول تقليـل حـدة التفـاوت والتقلبـات فـي ارقــام
الدخل الخاصة بالفترات المحاسبية المختلفة ،والممارسات المحاسبية التي عـن طريقهـا يمكـن تحقيـق
هــذا االثــر كثيـرة منهــا اســس تحقــق (توقيــت االعتـراف) االيـرادات ،واســس تحقــق (توقيــت االعتـراف)
المصروفات ،وطرق تبويب العناصر العادية وغير عادية في قائمة الدخل.
ويعبــر عــن تمهيــد الــدخل بأنــه نــو مــن اخفــاء الحقــائق مدقتــا عــن اصــحاب القـرارت االمــر الــذي
يددي الى سوء توجية الموارد المتاحة فـي مجـال االسـتثمار ،وايضـا تلجـا ادارة الشـركات الـى اسـلوب
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تمهيــد الــدخل لتحقيــق اهــدافها مثــل تجنــب التــدخل الحكــومي ،اال ان مــن اهــم دوافــع االدارة لتمهيــد
الدخل هو تجنب اظهار التباين في نتائج اعمال المنشاة (تيجاني.)2012 ،
ويمكن مما سبق مالحظة أن الشركات تلجأ إلى اسـتخدام أسـلوب تمهيـد الـدخل عنـد إعـداد
قوائمها المالية من اجل عرض هذه القوائم بطريقة تساهم في اظهار االستق ارر المالي لهذه الشركات
وبالتالي رفع مستوى استقطاب المستثمرين لهذه الشركات.

( 2ـ  :)1مشكلة الدراسة
تعــد الكشــوفات الماليــة واحــدة مــن أهــم مصــادر المعلومــات لمختلــف األط ـراف المســتخدمة
للمعلومات المحاسبية التي تسعى الى تقييم جودة المعلومات المحاسبية وامكانية االعتماد عليهـا فـي
العديد من الق اررات .إذ أن اإلهتمام بتقييم جودة المعلومات المحاسبية بهدف تقيـيم القواعـد والمعـايير
الموضــوعة والمنظمــة للتطبيقــات المحاســبية علــى أســاس أهــداف الكشــوفات الماليــة التــي يتركــز فيهــا
االهتمــام علــى مســاعدة المســتخدمين لهــا فــي اتخــاذ ق ـ ارراتهم بشــكل صــحيح وبمــا يضــمن االســتغالل
األمثل للموارد االقتصـادية المتاحـة اعتمـادا علـى عـدد مـن المتغيـرات والظـروف والعوامـل التـي تـدثر
علـى جـودة المعلومـات المحاسـبية وفائـدتها فـي عمليــة اتخـاذ القـرار ومنهـا سـلوك تمهيـد الـدخل كأحــد
أشــكال تــدخل اإلدارة فــي عمليــة القيــاس واإلبــال المــالي لمــا لــه مــن تــأثير علــى تقيــيم مســتخدمي
المعلومــات لجــودة المعلومــات المحاســبية وامكانيــة االعتمــاد عليهــا ال ســيما وان هنالــك إجمــا فــي
األدبيات المحاسبية على إن تمهيد الدخل هو واقـع حـال ألسـباب ودوافـع مختلفـة سـيتم التطـرق اليهـا
الحقاً .وعلى هذا األساس فـان عـدم سـالمة ارقـام الـدخل المعلـن فـي الكشـوفات الماليـة نتيجـة لوجـود
عــدد مــن المتغيـرات او المحــددات التــي تــدثر فــي ســلوك االدارة تجــاه عمليــة القيــاس واالبــال المــالي
وبالتالي تدثر على دقة االرقام المحاسبية المعلنة في الكشوفات المالية.
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وبالتـ ــالي ،ال بـ ــد مـ ــن مالحظـ ــة أن عمليـ ــة اسـ ــتخدام إدارة الشـ ــركات لمفهـ ــوم تمهيـ ــد الـ ــدخل
ســينعكس علــى ض ـريبة الــدخل التــي ســتفرض علــى دخــل الشــركات التــي تمــارس تمهيــد الــدخل ،ممــا
يعني أن هـذا سـينعكس تلقائيـا علـى مسـتوى االيـرادات العامـة للدولـة مـن خـالل حجـم الضـرائب التـي
تدفعها هذه الشركات لخزينـة الدولـة ،ومـن هنـا يـأتي التسـادل حـول أثـر تمهيـد الـدخل الـذي يمكـن أن
تقوم به الشركات على اإليرادات العامة للدولة.

( 2ـ  :)2أهداف الدراسة
تتمثــل األهــداف الرئيســة للد ارســة فــي عــرض أثــر إســتخدام اســلوب تمهيــد الــدخل فــي عــرض
القوائم المالية ومدى تطبيقها في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيـة .ومـن ثـم مـدى تـأثير
تمهيــد الــدخل علــى اإليـرادات العامــة للدولــة .وعليــه ،فــإن الد ارســة الحاليــة تهــدف بشــكل أساســي إلــى
تحقيق اآلتي:
 .1التعريف بتمهيد الدخل والوسائل المستخدمة الجرائة.
 .2التعريف بمدى شيو ظاهرة تمهيد الدخل لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.
 .1بيـان أثــر تمهيــد الــدخل (صــافي الــدخل التشــغيلي ،صــافي الــدخل قبــل الضـريبة وصــافي الــدخل)
على اإليرادات العامة للدولة من حيث (اإليرادات الضريبية واإليرادات المحلية).

( 2ـ  :)4أهمية الدراسة
تنبععأ أية ععد اسة انععد م ع امية ععد اسة ا ععة للــدور الــذي يلعب ـه ســلوك تمهيــد الــدخل فــي
التأثير على نتائج االعمال المعروضة في القوائم المالية خاصة على درجة المالءمة والموثوقيـة فـي
هذه القـوائم ،وبالتـالي أثـر ذلـك علـى نتـائج االعمـال المعروضـة فـي القـوائم الماليـة وااليـرادات العامـة
للدولة ،وعليه تأتي هذه الدراسة في سياق المحاوالت الهادفة إلـى تسـليط الضـوء علـى هـذا الموضـو
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لتضع النتائج التي ستكشف عنها والتوصيات المبنيـة عليهـا فـي خدمـة جميـع األطـراف ذات العالقـة
بالشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن واالستفادة من تلـك النتـائج والتوصـيات لـدى إعـداد
التقارير الماليـة التـي تصـدرها تلـك الشـركات .وال بـد مـن التأكيـد علـى أن مثـل هـذه الد ارسـة يجـب أن
تحقق أهميتها من خالل الفائدة التي تقـدمها للعديـد مـن األطـرف والعديـد مـن متخـذي القـ اررات الـذين
تعتمد ق ارراتهم على مصداقية وموثوقية المعلومات التي يتم بناء القرار عليها.
وبالت ــالي تترك ــز أهمي ــة الد ارس ــة لكاف ــة مس ــتخدمي القـ ـوائم المالي ــة ومتخ ــذي القــرار ب ــاختالف
أدوارهــم واخــتالف ق ـ ارراتهم ،مــن محللــين مــاليين ومســتثمرين ودارســين وبــاحثين ومقرضــين ودائنــين،
والقطـا الحكـومي بشــكل عـام ،والممثـل فــي كـل مـن دائـرة الضـريبة العامـة للــدخل والمبيعـات وكــذلك
دائرة الموازنة العامة بشكل خاص.

( 2ـ  :)5أسئلة الدراسة وفرضياتها
إستناداً إلى مشكلة الدراسة واألهداف المحددة لها ،تم صياغة االسئلة التالية:
 .1هــل تمــارس الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة أســلوب تمهيــد الــدخل فــي عــرض
قوائمها المالية؟
 .2ه ــل يوجـ ـد أث ــر لس ــلوك تمهي ــد ال ــدخل (ص ــافي ال ــدخل التش ــغيلي ،ص ــافي ال ــدخل قب ــل الضـ ـريبة
وصــافي الــدخل) علــى اإلي ـرادات العامــة للدولــة مــن حيــث (اإلي ـرادات الض ـريبية واإلي ـرادات المحليــة)
لدى الشركات الصـناعية المسـاهمة العامـة األردنيـة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي؟ ويمكـن تقسـيم
هذا التسادل إلى التسادالت الفرعية التالية ،وكما يلي:
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( )1 – 2هــل يوجــد أثــر لســلوك تمهيــد ال ــدخل (صــافي الــدخل التشــغيلي ،صــافي الــدخل قب ــل
الضـريبة وصــافي الــدخل) علــى اإليـرادات الضـريبية لــدى الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة
األردنية المدرجة في سوق عمان المالي؟
( )2 – 2هــل يوجــد أثــر لس ـلوك تمهيــد ال ــدخل (صــافي الــدخل التشــغيلي ،صــافي الــدخل قب ــل
الض ـريبة وصــافي الــدخل) علــى اإلي ـرادات المحليــة لــدى الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة
األردنية المدرجة في سوق عمان المالي؟
واســتناداً علــى أســئلة الد ارســة تــم صــياغة الفرضــية الرئيســة التاليــة ،التــي ســيجرى إختبارهــا،
واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها ،وذلك على النحو التالي:
 :Hoال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى (.)  0.05
يتفر عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 :Ho1ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى (.)  0.05
 :Ho2ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى (.)  0.05
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( 2ـ  :)6أنموذج الدراسة
يوضح الشكل ( )2 - 2أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين أحدهما مستقل والمتمثل
بسلوك تمهيد الدخل واآلخر تابع وهو اإليرادات العامة للدولة.
شكل ( :)1 - 1أنموذج الدراسة

المصدر :من أعداد الباحث

( 2ـ  :)7حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة بما يلي:
 .1حدود مكانية :تنحصر الدراسة على الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في
سوق عمان المالي في المملكة األردنية الهاشمية.
 .2حدود زمانية :تم االعتماد على القوائم المالية للسنوات المالية ( )2013-2012-2011فقط.
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 .3حدود تطبيقية :تم تطبيق البحث على القوائم المالية للشركات الصناعية المساهمة العامة
االردنية المدرجة في سوق عمان المالي للسنوات الثالثة (.)2013-2012-2011

( 2ـ  :)8محددات الدراسة
واجهــت الد ارســة محــدداً أساســياً ورئيسـاً ممثــل بالصــعوبة إلــى حــد مــن الحصــول علــى القـوائم
المالية للشـركات محـل الد ارسـة إضـافة إلـى الصـعوبة التـي واجههـا الباحـث فـي تطبيـق معادلـة تمهيـد
الدخل.

( 2ـ  :)9مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
تمهيد الدخل  :Income Smoothingوسائل اختيارية تستخدم من قبل اإلدارة للحد من
تقلبات األرباح الناتجة من االختالف بين الدخل الفعلي والدخل المطلوب (المتوقع) ،وذلك بتطبيق
المعايير المحاسبية باالعتماد على المرونة المتاحة في المعايير المحاسبية المطبقة (الخوري
وشخاترة.)2014 ،
ويعرف إجرائيا قدرة ادارة الشركة في معالجة االرباح لتصبح في حالة استقرار من اجل
استقطاب المساهمين.
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اإليرادات العامة  :Public Revenueجميع الضرائب والرسوم والعوائد واألرباح والفوائض
والمساعدات وأي أموال أخرى ترد ألي دائرة (الشرفاء والحيصات.)2012 ،
وتعرف إجرائيا بانها أجمالي األموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات
لتمويل النفقات العامة واإليفاء بالحاجات العامة.
اإليرادات الضريبية  :Tax Revenueإجمالي اإليرادات التي تجمعها الدولة من خالل فرض
الضرائب.
اإليرادات المحلية  :Domestic Revenueإجمالي اإليرادات المتأتية من المصادر الداخلية
للدولة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 1ـ :)2
( 1ـ :)1
( 1ـ :)2
( 1ـ :)4
( 1ـ :)5
( 1ـ :)6

المقدمة
تمهيد الدخل
اإليرادات العامة
ضريبة الدخل
الدراسات السابقة
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

-12-

الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 1ـ  :)2المقدمة
إن ثبات الدخل واستقراره تعتبر من أهم أهداف اإلدارة ،وذلك بهدف إرضـاء رغبـات المـالك
والمستثمرين ،ويعتبر تمهيد الدخل أو  Income Smoothingأحـد أسـاليب اإلدارة فـي المحافظـة علـى
استقرار األرباح.
أن هنـاك أسـلوبين مـن تمهيـد الـدخل همـا :التمهيـد الحقيقـي  Real Smoothingوهـو الـذي
يكــون نتيجــة تبــادالت تجاريــة حقيقيــة وقـ اررات تشــغيلية يتطلــب منهــا مصــاريف معينــة أو تنــتج أربــاح
معين ــة ،وان اإلدارة تق ــوم بتنفي ــذها لك ــي ت ــتمكن م ــن تقلي ــل تقلب ــات الت ــدفقات النقدي ــة(بلقاوي.)2009،
واالخــر هــو مــا يســمى بالتمهيــد المحاســبي أو التمهيــد االصــطناعي  ،Artificial Smoothingوالــذي
يكون من خالل التالعب في التقرير عن األرباح أو المصروفات ،ويكـون ذلـك مـن خـالل تأجيـل أو
تعجيــل االعت ـراف بهمــا بــين الفت ـرات المحاســبية المختلفــة ،التــي ينــتج عــن الــتحكم بهــا تحقيــق دخــال
مستق ار دون التأثير المباشر على التدفقات النقدية(الجهماني.)2001,
لذلك فان من اهداف المدير التنفيذي تقليل ارتفاعات وانخفاضات الدخل ،وذلك استنادا الى
الفكر السائد بان تقلبات معدل نمو الدخل يزيد من حجم المخـاطرة وان الشـركات ذات المعـدل النمـو
الثابت تكون اقل خط ار (حميدة.)2001،
وان تمهيـ ــد الـ ــدخل وادارة االربـ ــاح تقـ ــوم باسـ ــتخدام ادوات عديـ ــدة منهـ ــا :توزيعـ ــات االربـ ــاح،
مكاسب وخسائر االوراق المالية ،مصروفات البحث والتطوير ،صناديق معاشات التقاعـد ،االهـالك،
مصروفات الدعاية واالعالن ،والمخزون (عسيري.)2002 ،
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ان معايير المحاسـبة تعطـي فرصـة لـالدارة لالختيـار بـين العناصـر التـي تـدثر علـى القـوائم
الماليـة حيــث ان االدارة تختــار الطريقــة االفضــل التــي تسـاعدها علــى تــوفير المعلومــات المهمــة التــي
تســاعدها فــي اتخــاذ الق ـ اررات االقتصــادية ،اال ان هــذة الطــرق غالبــا مــاتكون متــاثرة باهــداف االدارة
الخاصة مما يولد نتائج سلبية على صحة ونوعية المعلومات (دهمش وابو زر.)2005 ،
لــذلك فــأن المســتثمرين والمحللــين يعتمــدون علــى القـوائم الماليــة التــي تتــوفر فيهــا المعلومــات
التي تحدد لهم وضع الشركة وبناء عليها يتخذون الق اررات التـي تتـيح لهـم المشـاركة فـي هـذة الشـركة
او تركها (عبد الحميد.)1999,
وك ـ ــذلك ال ب ـ ــد م ـ ــن اإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن اس ـ ــتخدام أس ـ ــاليب المحاس ـ ــبة اإلبداعي ـ ــة

Creative

 Accountingباإلضافة إلى أساليب إدارة األرباح  Earning Managementتتقـاطع مـع سـعي اإلدارة
فـي عمـل مـا يسـمى تمهيـد الـدخل  ،Income Smoothingوذلـك للسـعي نحـو اسـتقرار األربـاح والحـد
من تذبذب األرباح.

( 1ـ  :)1تمهيد الدخل
هناك اختالف بين الباحثين والكتاب نحو مفهوم تمهيد الدخل مـن حيـث الصـياغة ،إال أنهـم
متفقين على مفهومه من ناحية المضمون ،حيث ان غالبية الشركات تفضل ان تكون ارباحها ثابتة.
يع ــرف الش ــيرازي ( )1994تمهي ــد ال ــدخل بتقلي ــل ح ــدة التف ــاوت والتقلب ــات ف ــي أرق ــام ال ــدخل
الخاصة بالفترات المحاسبية المختلفة .فيما يعرف  )1995( Fudenberg & Tiroleتمهيد الـدخل بأنـه
كـل االســاليب والعمليــات التــي تســتخدمها االدارة فــي منظمـات االعمــال لتقليــل الــدخل الغـراض الحــد
من درجة المخاطرة في استثمارات الشركة.
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ويـ ــرى  )2444( Belkaouiإن تمهيـ ــد الدخ ـ ــل لهـ ــو تسـ ــوية مقصـ ــودة للـ ــدخل المعلـ ــن به ـ ـدف
الوص ــول إل ــى المس ــتوى أو االتج ــاه المرغ ــوب ويعب ــر ع ــن رغب ــة اإلدارة ف ــي تقلي ــل االنح ارف ــات غي ــر
الطبيعية في الدخل إلى الحد الممكن أو المسموح به في ظل مبادئ المحاسبة واإلدارة المقبولة.
وقـد عـرف كــل مـن  )2442( Mulford & Comiskeyتمهيـد الـدخل بأنــه احـد اشــكال ادارة
االرباح مصمم الزالة انحرافات سلسـلة االربـاح الطبيعيـة بمـا فـي ذلـك خطـوات تقليـل حفـظ المكاسـب
خالل السنوات الجيدة الستخدامها في غيرها من السنوات.
ويش ــير العب ــداهلل والحس ــناوي ( )2446إل ــى تمهي ــد ال ــدخل ه ــو اس ــتخدام التوقي ــت المخط ــط
لالعتـ ـراف ب ــبعض المص ــروفات م ــن خ ــالل الرس ــملة مث ــل مص ــاريف الت ــدريب ومص ــاريف االع ــالن
ومصاريف البحث والتطوير.
أما  )2411( Acharya & Lambrechtفقـد عرفـا تمهيـد الـدخل بأنـه مجموعـة مـن اإلجـراءات
التــي تقــوم بهــا اإلدارة مــن خــالل اســتغالل المرونــة المتاحــة لهــا فــي اختيــار السياســات واإلج ـراءات
المحاسبية للحد من تقلبات الدخل عبر السنوات المتتالية ،أي لمحاولة إظهار الدخل أكثر استق اررا.
هناك عدد من العوامل التي يمكن ان تدثر في سلوك تمهيـد الـدخل مـن وجهـة نظـر الكتـاب
والباحثين ،ففي دراسة حبيب ( )2003هناك عدد من العوامل المـدثرة فـي سـلوك تمهيـد الـدخل منهـا:
نو الملكية ومستوى االداء والمدفوعات الضريبية والكثافة الراسمالية للشركات ،وحجم الشركة.
امــا فــي د ارســة الجهمــاني ( )2001فــان هنــاك عــامالن يمكــن ان يــدث ار علــى ســلوك تمهيــد
الدخل هما حجم الشركة والقطا االقتصادي .فيما يشدد هويدي ( )1998على هيكل الملكية،
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وربحيــة الشــركة وطبيعــة النشــاط الــذي تمارســه وحجــم الشــركة بإعتبارهــا عوامــل تــدثر علــى
سلوك تمهيد الدخل.
ويرى  )2442( Chung, et. al.,أن الشركات التي تواجة ظروف تشـغيلية واقتصـادية متنوعـة
في مختلف أنوا القطاعات وبالتالي تدثر هذه االختالفات في قدرة المنشاة على تمهيد دخلها.

( 1ـ  1ـ  :)2أهداف تمهيد الدخل وأسبابه
يحدد البارودي ( )2441أن أهداف تمهيد الدخل تتمثل باآلتي:
 .1دعـم المنشـأة فـي عمليـات االقتـراض حيـث يتطلـب األمـر عنـد اللجـوء إلـى االقتـراض سـواء مـن
البنـوك أو بإصـدار قـرض سـندات أن يتـوافر فـي المنشـأة خاصـيتين هـامتين همـا النتـائج الجيـدة
والم اركـز الماليـة السـليمة ،ومـن ثـم فـإن التـدخل بأسـاليب المحاسـبة اإلبداعيـة (تمهيـد الـدخل) وذلـك
عن طريق التالعب في القـيم قـد يكـون سـالحاً ذو حـدين حيـث قـد يـدعم الموقـف التفاوضـي للمنشـاة
عند االلتجاء إلى االقتراض أو عند مفاوضات إعادة الجدولـة ،أو قـد يكـون أثـره سـلبيا علـى مسـتقبل
الشركة من خالل فقد الثقة في إدارة الشركة وجودة القوائم المالية.
 .2اسناد ودعم المساهمين باعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسية فـي المنشـأة وال يـتم ذلـك إال مـن
خالل الحفاظ على مستوى أسعار األسهم في سوق األوراق المالية في حالة ايجابية ونشطة.
 .1دعم موقف المنشأة فيما يعرف باألعباء والتدخالت الحكومية ضريبياً وسياسياً.
وعلي ــه ،ي ــرى الباح ــث ان اله ــدف م ــن توج ــة االدارة ال ــى تمهي ــد ال ــدخل تخف ــيض ارتفاع ــات
وانخفاضات الدخل الى اقصى قدر ممكن بما يتناسب مع اهداف وتوجهات االدارة وتقليـل المخـاطر
في الشركة لجذب مزيد من المستثمرين.
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وهناك العديد من األسباب التي تددي إلى تمهيد الدخل ،هي:
 .1التكاليف السياسية
ان مــن احــد االســباب التــي تــددي بالشــركات الــى تمهيــد دخلهــا هــي ارتفــا الكلــف السياســية
بسبب ثقل اعبائها على الوحدة االقتصادية وذلك بسبب االنظمة والقـوانين التـي تفرضـها الدولـة مثـل
قـ ـوانين الرقاب ــة الس ــعرية عل ــى المنتج ــات ،وزي ــادة مع ــدالت الضـ ـرائب ،زي ــادة اج ــور الع ــاملين ،فانه ــا
ستضطر الشركة الى تخفيض الدخل بسبب ارتفا هذة الكلف التي تفرض علـى الوحـدة االقتصـادية
(الساكني.)2010،
 .2المدفوعات الضريبية
في بعض االحيان تلجا قسم من الشركات في حالة ارتفا ارباحها الى تمهيد الـدخل وذلـك
لتقليـ ـ ــل العـ ـ ــبء الض ـ ـ ـريبي وكـ ـ ــذلك تجنـ ـ ــب مطال ـ ـ ـب نقابـ ـ ــات العمـ ـ ــال برفـ ـ ــع اجـ ـ ــور العـ ـ ــاملين فـ ـ ــي
الشركات(عسيري .)2442،ايضا من االسباب التي تددي الى تمهيد الدخل هي المدفوعات الضريبية
حيث ترتبط بالدخل الذي يتحقق ،لذلك عندما تحاول المنشاة التهرب مـن الضـريبة سـيددي ذلـك الـى
اتجاة االدارة نحو تمهيـد الـدخل ،وان طـرق تقيـيم المخـزون ( )FIFO & LIFOمـن الطـرق المحاسـبية
المستخدمة في تمهيد الدخل حسب حاجة الشركة الى هذة الطرق (الداعور وعابد.)2009 ،
 .1مكافات االدارة
ان مكافــات االدارة تــددي الــى تمهيــد الــدخل حيــث ان ربــط مقــدار المكافــات االداريــة بالــدخل
المحاسبي يددي الى جعل االدارة تعمل للوصـول الـى الحـد االعلـى مـن المكافـات وبالتـالي فـان ذلـك
يعــود بالمنــافع الــى االدارة وبــذلك فــان المكافــات وغيرهــا مــن الحـوافز مــن االســباب التــي تــدفع االدارة
الى تمهيد الدخل(حبيب.)2003،
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وايضا هنـاك اسـباب اخـرى مـن وجـة نظـر البـاحثين ،حيـث يـرى )2444( Michelson,et.al,
ان اسباب لجوء الشركات الـى تمهيـد الـدخل هـي لتحسـين االداء مـن خـالل اتبـا اسـاليب وسياسـات
تعمــل علــى تقليــل التقلبــات فــي الــدخل .ومــن االســباب االخــرى تتمثــل بلجــوء الشــركات لتمهيــد الــدخل
لتخف ــيض مخ ــاطر االس ــتثمار ف ــي اس ــهم الش ــركات ف ــي س ــوق االوراق المالي ــة (

& Fudenberg

.)Tirole,1995

( 1ـ  1ـ  :)1أشكال تمهيد الدخل ومداخله
ان االشكال المتعارف عليها فـي تمهيـد الـدخل هـي (التمهيـد الحقيقـي والتمهيـد الـوهمي) .اال
ان هن ــاك د ارس ــات اض ــافت اش ــكال جدي ــدة ف ــي س ــلوك تمهي ــد ال ــدخل وم ــن اهمه ــا د ارس ــة الب ــارودي
( )2441وتكون حسب نو الق اررات التي تتخذها االدارة ،ومنها:
أوالً :أساليب تستخدم ق اررات تتعلق بالمعايير المحاسبية
وهي تتعلق بالمعايير المحاسبية المتعلقة باختيارات االدارة للتاثير علـى نتيجـة النشـاط للفتـرة
المالية عن طريق اعادة تبويب وعرض القوائم المالية.
ثانيا :اساليب تستخدم ق اررات ادارية
وه ــي تك ــون دائم ــا مرتبط ــة باالس ــتثمار واالنتـ ـاج ته ــدف ال ــى تغي ــر المص ــروفات وااليــرادات
المتوقعة وان المحاسـب يلجـا اليهـا بنـاء علـى طلـب االدارة لـذلك يحـدث تغيـر فـي النتـائج الماليـة مـن
خالل التحكم في التعديل والتوقيت في التقديرات المحاسبية.
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وهناك عدد من مداخل تمهيد الدخل ،منها:
أوال :المدخل اإلقتصادي الثنائي
ان الشركات في هذا المدخل تعتمد على طبيعـة النظـام االقتصـادي للدولـة وان هـذا المـدخل
تعرض النتقادات كبيرة منهـا عـدم امكانيـة تصـنيف الشـركات طبقـا لطبيعـة النظـام االقتصـادي وذلـك
لتعدد انشطة الشركات مما ينعكس على القوائم المالية(عسيري.)2442،
ثانيا :المدخل التقليدي
ان من مداخل تمهيد الدخل المدخل التقليدي وينصب اهتمام هذا المدخل علـى العالقـة بـين
جــودة الق ـوائم الماليــة واســاليب تمهيــد الــدخل ويوجــة لهــذا المــدخل مجموعــة مــن االنتقــادات منهــا ان
الدخل يعتمد على متغير واحد كوسيلة لتمهيدة(عسيري.)2442،
ثالثا :مدخل تقلبات الدخل
في ظل هـذا المـدخل تناولـت د ارسـة عسـيري ( )2442ظـاهرة التغيـرات الـدخل والمبيعـات مـن
خالل تطبييقها على الشركات السعودية ،كما اضافت دراسة  )1994( Alberechtتغيرات يمكن ان
تساعد في ايجاد تقلبات في المبيعات والدخل.

( 1ـ  :)2اإليرادات العامة
لقد أدى تطـور دور الدولـة فـي النشـاط االقتصـادي إلـى ازدهـار وتطـوير مصـادر الدولـة فـي
الحصول على اإليـرادات .إن زيـادة الـدور االقتصـادي واالجتمـاعي للدولـة أدى إلـى أن تبحـث الـدول
عــن الطــرق التــي تــددي إلــى زيــادة إيراداتهــا لكــي تواجــه إنفاقهــا المت ازيــد بشــكل مســتمر ،واذا كانــت
اإليرادات العامة قد انحصرت سابقا في ظل الفكر المالي التقليدي في تغطية النفقات العامة الالزمة
لكي تتمكن الدولة من القيام بوظائفها التقليدية لذلك فان مفهوم اإليرادات العامة في الوقت الحاضـر
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قــد اتســع ليشــمل تحقيــق أهــداف اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية حيــث أن اإليـرادات العامــة أصــبحت
أداة من أدوات السياسة المالية والتي توجهها الحكومة نحو تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية
(خصاونة.)2014 ،
عندما بدا تكـوين المجتمعـات وبـدات اعـداد البشـر بالت ازيـد مـع مـرور الوقـت وبـدات زيـادة
نفقاتهم أخذت الدولة بالبحث عن اإليرادات التي تسد فيها نفقاتها المتزايدة ،وان اإليرادات تعتبر اهـم
مصــادر الدولــة لســد نفقاتهــا المت ازيــدة .لــذلك ولكــي تــتمكن الدولــة مــن انجــاز أعمالهــا كتحقيــق األمــن
وال ــدفا والتعل ــيم والص ــحة وتوجي ــه النش ــاط االقتص ــادي ك ــان الب ــد م ــن ت ــوفير األمـ ـوال الالزم ــة لس ــد
النفقات ،ومع مرور الزمن فقد تطور مفهوم اإليرادات العامة مع تطور الدولة فنالحظ في ظل وجود
الدولــة الحارســة فــان مفه ــوم اإلي ـراد مقتصــر عل ــى الحــد األدنــى مــن المـ ـوارد المــأخوذة مــن األفــراد،
واقتصـر مفهـوم اإليـرادات فـي هـذه الحقبـة مــن الـزمن علـى تـوفير اإليـرادات الضـرورية لسـد النفقــات،
ومرج ــع ه ــذا المب ــدأ ف ــي ظ ــل الدول ــة الحارس ــة ه ــو أن االقتص ــاديين التقلي ــديين اعتق ــدوا أن االدخ ــار
واالستثمار يميالن إلـى التعـادل عـن طريـق تغيـرات سـعر الفائـدة وعنـد مسـتوى التشـغيل الكامـل ،وقـد
كــان الفكــر الســائد أن االســتثمار الكامــل والتوظيــف األمثــل لم ـوارد المجتمــع يتحققــان إذا لــم تــدخل
السلطات العامة في النشاط االقتصادي ،وبناء على ذلك وجوب حيـاد الماليـة بشـكل عـام والضـرائب
بشــكل خــاص ويتجســد حيــاد الماليــة العامــة بت ـوازن الموازنــة العامــة للدولــة علــى اعتبــار أن النفقــات
العامة تتغطى باإليرادات العامة (الخطيب وشامية.)2012 ،
إن دور الدولة قد تطور ليشمل إلى جانب وظائفها التقليدية التأثير في كثيـر مـن النشـاطات
االقتصادية والتأكد من أن هذه النشاطات تسير وفق تناغم وتناسق مستمر لتحقيـق أهـداف المجتمـع
االقتصـ ــادية واالجتماعيـ ــة والسياسـ ــية ،لـ ــذلك أصـ ــبح واجـ ــب علـ ــى الدولـ ــة أن تتـ ــدخل لتوجـ ــه وتقـ ــرر
استخدامات الموارد االقتصادية ،ولكي تقوم بهـذه الوظـائف البـد لهـا مـن الحصـول علـى مـا يلـزم مـن
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مـوارد اقتصــادية .وقــد كــان فــي عصــور االقطــا أن للحكومــات ســلطة فــي أن تحصــل علــى الم ـوارد
االقتصادية جب ار وبدون مقابل فتأمر العمال بتقديم خدمات إجبارية للدولة ،أما فـي العصـور الحديثـة
فــان الحصــول علــى عوامــل اإلنتــاج الالزمــة يقتضــي عــادة شـراء هــذه العوامــل اإلنتاجيــة أو تأجيرهــا،
لذلك تلجا الدول إلى تنمية مصادر إيراداتها (أبو الفتوح.)2014 ،
إن اإليرادات العامة في المجتمعات الحديثة أصـبحت أداة مهمـة مـن أدوات السياسـة الماليـة
تســتطيع الحكومــات بواســطتها التــأثير علــى النشــاط االقتصــادي واالجتمــاعي ،باإلضــافة إلــى ت ازيــد
أهميــة اإليـرادات العامــة تبعــا لزيــادة اإلنفــاق العــام وذلــك لت ازيــد دور الدولــة فــي مختلــف أوجــه النشــاط
االقتصادي واالجتماعي (الوادي وعزام.)2007 ،

( 1ـ  2ـ  :)2مفهوم اإليرادات العامة ومصادرها
عرف عناية ( )1998اإليرادات العامة عبارة عن جميع األموال النقدية ،والعينيـة ،والمنقولـة،
والعقاريــة التــي ت ـرد إلــى الخزينــة العامــة للدولــة ،وتغطــي بنــود اإلي ـرادات الماليــة العامــة فــي الموازنــة
العامــة .وحــددها الهيتــي والخشــالي ( )2446بأنهــا جميــع المبــالغ النقديــة التــي تحصــل عليهــا الدولــة
بواســطة هيئاتهــا العامــة ،س ـواء كانــت بشــكل إي ـرادات اقتصــادية أو إي ـرادات ســيادية ،التــي تــرد إلــى
الخزينــة بصــورة نهائيــة وغيــر قابلــة للــرد بهــدف تمويــل النشــاط اإلنفــاقي العــام .وعرفهــا الـوادي وع ـزام
( )2445بأنها الموارد االقتصادية التي تحصل عليها الدولة في شـكل تـدفقات نقديـة مـن اجـل تغطيـة
النفقات العامة بهدف إشبا الحاجات العامة.
وق ــد ع ــرف النظ ــام الم ــالي ف ــي األردن رق ــم  1لس ــنة  1994اإليـ ـرادات العام ــة ،بأنه ــا جمي ــع
الض ـرائب والرســوم والعوائــد واألربــاح والف ـوائض والمســاعدات وأي أم ـوال أخــرى تــرد ألي دائ ـرة (و ازرة
المالية.)2014,
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ويمكن تقسيم مصادر اإليرادات العامة إلى المصادر األساسية التالية (عناية:)1998 ،
 .1أمالك الدولة العامة والخاصة:
أمـ ــالك الدولـ ــة العامـ ــة ويطلـــق عليهـ ــا أيضـ ــا الـــدومين العـ ــام ،ويضـ ــم جميـ ــع أمـ ــالك الدولـ ــة
ومدسساتها وهيئاتها العامة ،المعدة لالستعمال أو االستفادة منها من قبل األفراد من دون مقابل ،أي
تقدم خدماتها مجانا لألفراد مثل :الحدائق العامة ،الشوار  ،المتاحف ،المتنزهات الطبيعية ،الجسـور،
والمبــاني الحكوميــة التــي يزورهــا األفـراد لقضــاء حــاجتهم وغيرهــا مــن األمــالك العامــة للدولــة .ويكــون
انتفا اإلفراد من اإليرادات العامـة إمـا مباشـرة :كاسـتخدام األنفـاق ،والجسـور ،والمتنزهـات ،وأمـا عـن
طري ــق مرف ــق ع ــام ،أو مص ــلحة ،أو مدسس ــة عام ــة :مث ــل المت ــاحف ،والماله ــي ،والس ــكك الحديدي ــة
وغيرها .سواء كان هذا االنتفا بدون أجر أو بأجر رمزي.
أما بالنسبة للدومين الخاص ويتناول جميع أمالك الدولة التي تمتلكها بصفة خاصة وتقدم
منافعها لألفراد لكن بمقابل ،فالدومين الخاص تمتلكه الدولة ملكية خاصة وتخضع للقانون الخاص
وتتصرف به كيف تشاء بالبيع والشراء واإليجار وغير ذلك ،وتشكل مصادر الدولة الخاصة مصد ار
إيرادياً مهما حيث أن معظم أموالها تكون من هذا المصدر .ولقد زادت أهمية الدومين الخاص
حديثا على اثر توسع الدولة في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية والتخطيطية والتنموية
واالجتماعية وغير ذلك ،ولذلك الدومين الخاص له أولوية بالنسبة للدومين العام حيث يعتمد علية
في توفير معظم الموارد الالزمة لتغطية النفقات العامة (عناية .(1998 ،وتتمثل اإليرادات من أمالك
الدولة من مصادر كثيرة منها (الحاج:)1999 ،
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اإليرادات العقارية
وهي تلك اإليرادات الناجمة عن ملكية الدولة للمناجم والغابات واألبنية واألراضي ،وان باستطاعة

الدولة أن تدجر المباني وتزر األراضي .وان ملكية الدولة من العقارات تقلصت مع مرور الوقت
الن نظام السوق الحر يدعو للخصخصة وترك الحرية لألفراد بالتملك.


اإليرادات المالية
هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة من السندات الحكومية واألسهم والفوائد من القروض التي

تمنحها الدولة للمدسسات أو األفراد أو الدول األخرى والفوائد التي تحصل عليها الدولة جراء إيدا
أموالها في البنوك.
 اإليرادات الصناعية
هي اإليرادات التي تحصل عليها الدولة من القطا

الصناعي ،إن الدولة باعتبارها شخص

اعتباري فان بإمكانها أن تنشئ صناعات وتمتلكها وتستطيع بحكمها القانوني أن تدمم صناعات
قائمة وكذلك فإنها تستطيع أن تدخل مع القطا الخاص كشريك في المجال الصناعي ضمن بنود
االتفاق بينهما.
 اإليرادات من الخدمات
هناك بعض من الدول تحتكر بعض أنوا

النشاط الخدمي مثل خدمات المسارح ،وخدمات

التأمين وهذا يعتبر مورد مهم للدولة .وان بعض الدول اتبعت هذا األسلوب مثل الدول االشتراكية
سابقا وقسم من الدول الرأسمالية.
 اإليرادات التجارية
هناك بعض من الدول تمارس النشاط التجاري بالتصدير أو االستيراد وكذلك البيع والشراء،
وبعض الدول تحتكر العمل التجاري سواء كان العمل التجاري داخليا أم خارجيا ،خاصة الدول
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االشتراكية ،أما في الوقت الحاضر فان الدول قامت بالسماح للقطا الخاص أن يتولى االستيراد
والتصدير في كثير من السلع التي كانت تحتكرها الدولة.
 .2الضرائب:
اختلف فقهاء االقتصاد والمفكرون في تعريفهم للضريبة وذلك بسبب التطور السريع للفكر
االقتصادي واالجتماعي والسياسي ولذلك مع هذا التطور التاريخي لمفهوم الضريبة وطبيعتها فقد
وردت تعريفات مختلفة عنها.فالضريبة هي فريضة إلزامية تفرضها السلطة على المكلفين وفقا
لمعايير محددة مسبقا مساهمة من المكلف في تحمل جزء من النفقات العامة (الرفاعي.)2009 ،
وكذلك فقد عرفت الضريبة هي مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى الهيئات المحلية فيها
جب ار ويتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل ويتم ذلك وفق قانون أو تشريع محدد
ويكون الهدف من الضريبة تغطية نفقات الدولة المختلفة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية التي
تسعى الدولة الوصول إليها (أبو نصار وآخرون .)2013 ،وأيضا فقد عرفت الضريبة بأنها فريضة
مالية إلزامية تفرضها الدولة وفق قانون أو تشريع معين وتحصل من المكلفين دون مقابل مباشر
لتتمكن الدولة من القيام بالخدمات العامة لتحقيق األهداف التي تسعى الدولة اليها (نور وآخرون،
 .)2008كما عرفت الضريبة بكونها عبارة عن اقتطا نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفين
وفقا لقدراتهم بطريقة نهائية وبال مقابل وذلك لتغطية األعباء العامة وتحقيق أهداف الدولة المختلفة
(الحاج.)1999 ،
وال بد من االشارة الى أن الضريبة هي فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من
أشخاص القانون العام من أموال األفراد جبرا ،وبصفة نهائية وبدون مقابل ،وتستخدمها لتغطية
نفقاتها والوفاء بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة .وهي تكون على نوعين:
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أولهما ،الض ارئب المباشرة وهي التي تقتطع مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف ،وتنصب مباشرة
على ذات الثروة.
وثانيها ،الضرائب الغير مباشرة وهي التي تقطع بطريقة غير مباشرة من دخل أو رأس مال المكلف
وتنصب على استعماالت الثروة.
إن الضرائب تعتبر من أهم مصادر اإليرادات للدولة وذلك لضخامة األموال التي توفرها
للخزينة العامة ودورها الكبير في تحقيق أهداف الخطط القومية :السياسية ،واالقتصادية ،والمالية،
والتنموية ،ومن ثم ضخامة اآلثار التي تتركها الضرائب على مختلف مستويات القطاعات
االقتصادية سواء كانت :االقتصادية ،واإلنتاجية ،والتوزيعية ،وحيث أصبحت من أهم أدوات
السياسات المالية للدول وتستخدمها للتأثير على عوامل :الدخل ،واالدخار ،واالستثمار ،لتحقيق
التوازن في االقتصاد القومي (عناية.)1998 ،
 .3اإلعانات المالية واألجنبية:
تعتبر اإلعانات المالية األجنبية مصد ار مهما من مصادر اإليرادات العامة للدولة والتي
تأتي من منظمات أو دول أو أفراد ،أو بنوك عالمية ،أو مدسسات أجنبية وغيرها من الهيئات
الخارجية ،وتساهم في تغطية النفقات العامة للدولة وقد تكون هذه اإلعانات أما نقدية أو عينية ،أما
النقدية فتتمثل بالنقد األجنبي والعمالت الصعبة حيث تستخدم في تغطية العملة المحلية وفي تمويل
الخطط التنموية المحلية ،وفي تمويل مشتريات الدول من منتجات الدول المانحة لمثل هذه
اإلعانات سواء كانت المنتجات استهالكية أو مدنية أو إنتاجية .وقد تكون اإلعانات عينية كما
نشاهد عندما تقدم الدول الغنية مساعدات للدول الفقيرة مثل :الحبوب ،والحليب ،والمواد الغذائية،
وغير ذلك.
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وقد تكون هذه اإلعانات مشروطة وغير مشروطة .أما المشروطة فتكون مرتبطة بشروط
غالبا ما تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية تلتزم الدول الممنوحة بها :مثل المعاهدات أو تبني
مواقف سياسية للدول المانحة أو إدخال إصالحات اقتصادية ومالية واجتماعية .أما الغير مشروطة
تكون ألسباب اقتصادية أو إنسانية أو تعاونية ،تستهدف منفعة الدول المانحة والدول الممنوحة,
حيث تستفيد الدول المانحة على تصريف منتجاتها الزائدة عن أسواقها المحلية ،والصداقة مع الدول
الممنوحة ومساعدتها على فتح أسواقها لصادرات الدول المانحة (عناية.)1998 ،
 .4القروض:
القرض هو عقد مالي تعقده الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص القانون العام مع األفراد
أو مع هيئة أو مع دولة أخرى تحصل بموجبة على مال تتعهد بردة مع فوائدة في تاري .معين
ينص علية العقد.
وتعتبر القروض من مصادر اإليرادات العامة للدولة إلى جانب أمالك الدولة والضرائب
وغيرها ،وتلجا الدولة إلى القروض عندما تمر بظروف استثنائية كمعالجة أوضا اقتصادية أو
اجتماعية أو لتغطية العجز المالي في ميزانية الدولة (عناية.)1998 ،
 .5الرسوم:
يعرف الرسم بأنه مبلغ من المال تجبيه الدولة أو أحد األشخاص العامة من األفراد مقابل
خدمة خاصة تقدمها لهم أو مقابل نفع خاص عاد إليه من هذه الخدمة (خصاونة .)2014 ،وأيضا
يعرف الرسم مبلغ من النقود يدفع بصورة إجبارية ال خيار أمام األفراد بدفع الرسم أو عدم دفعة عند
تمتعهم بخدمة الدولة ،وأنه مبلغ نقدي وليس عيني الن غالبية االقتصاديات الحديثة هي نقدية
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وليست عينية ،وأيضا لكي تتالءم نقدية الرسوم مع هذه االقتصاديات التي تتم فيها المبادالت بالنقد
وليس بالعين (عناية.)1998 ،

( 1ـ  2ـ  :)1هيكل اإليرادات العامة وعناصرها في األردن
يعتبر هيكل اإليرادات العامة للدولة احد المدشرات االقتصادية بالنسبة للباحث
االقتصادي إذ أن الهيكل يظهر بوضوح كمية ونوعية مصادر اإليراد العام المتنوعة لتغطية النفقات
العامة المتزايدة وأيضا يظهر األهمية لكل مصدر من مصادر اإليراد العام ,هل أن الضرائب هي
المصدر األساسي ،أم فائض قطا اإلعمال ,أم الرسوم ,أم إيرادات الخدمات؟.
لذلك فان دراسة هيكل اإليرادات العامة يمنح الفرصة لمعرفة مدى التطور الذي جرى في
مصادر اإليرادات العامة ومعرفة كيفية ترتيب وتنظيم هذه المصادر المتنوعة كما موجودة في
خطط الميزانية العامة .وأيضا من هيكل اإليرادات العامة يمكن معرفة فيما إذا كانت اإليرادات
كافية لتغطية النفقات أم هناك عجز في الميزانية ,وفي حالة وجود عجز ما هي الطرق لتغطية هذا
العجز؟ هل تكون من طلب قرض من المصرف المركزي ,أم من المصادر األجنبية؟ ألنه لكل
مصدر من هذه المصادر آثار مختلفة على االقتصاد الوطني (عجام وسعود .)2004 ،والجدول
( )1 –2يوضح اإليرادات المحلية لألردن لألعوام ما بين  2411ولغاية نهاية عام .2411
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جدول ()1 – 2
اإليرادات المحلية لألردن لألعوام ما بين  2411ولغاية نهاية عام (2411االرقام بالماليين).
البيان

2011

2012

2013

إجمالي اإليرادات والمنح الخارجية

5413.9

5054.3

5758.9

اإليرادات المحلية

4198.9

4726.9

5119.8

إيرادات الضريبة

3062.2

3351.4

3652.5

اقتطاعات تقاعدية

20.7

24.3

22.1

اإليرادات األخرى

1116.0

1351.2

1445.2

المنح الخارجية

1215.0

327.3

639.1

المصدر :نشرة وزارة المالية2014،

أوال :إجمالي اإليرادات والمنح الخارجية:
بلغ إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية خالل عام  2012ما مقداره 5054.3مليون
دينار مقابل  5413.9خالل عام  2011أي بانخفاض مقداره ( ،(359.6حيث بلغت المنح الخارجية
خالل عام  2012ما مقداره  327.3مليون دينار مقابل  1215.0مليون دينار خالل عام . 2011
أما في عام  2013بلغ إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية ما مقداره  5758.9مليون
دينار مقابل  5054.3خالل عام  2012اي بارتفا مقداره  7.4.6مليون دينار ،حيث بلغت المنح
الخارجية خالل عام  2013ما مقداره  639.1مليون دينار مقابل  327.3مليون دينار خالل عام
.2012
أما بالنسبة لإليرادات المحلية خالل عام  2012فقد بلغت ما مقداره  4726.9مليون دينار
مقابل  4198.9مليون دينار خالل عام  2011أي بارتفا مقداره  528وقد جاء هذا االرتفا في
اإليرادات المحلية محصلة الرتفا  :إيرادات الضريبة بمقدار  289.2وارتفا االقتطاعات التقاعدية
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 3.6وارتفا اإليرادات األخرى بمقدار  .235.2أما بالنسبة لإليرادات المحلية خالل عام  2013فقد
بلغت ما مقداره 5119.8مليون دينار مقابل 4726.9مل ون دينار أي بارتفا مقداره  392.9وقد جاء
هذا االرتفا

في اإليرادات المحلية محصلة الرتفا  :اإليرادات الضريبية بمقدار  301.1وارتفا

اإليرادات األخرى بمقدار  ،94وتراجع حصيلة االقتطاعات التقاعدية بمقدار (( )2.2نشرة و ازرة
المالية.)2014 ،
ثانيا :اإليرادات المحلية:
إن دراسة موضو اإليرادات المحلية من المواضيع المهمة بسبب المكانة الهامة التي
تحتلها اإليرادات المحلية في موازنة الدولة في بلد كاألردن بسبب العجز المزمن الذي يعاني منة
في المصادر واإلمكانات المحلية وفي المجاالت المالية واالقتصادية ،إن الفجوة بين اإليرادات
المحلية والمتطلبات اإلنفاقية المتزايدة أدت إلى اعتماد متواصل على مصادر التمويل الخارجي,
والتي تتميز بدرجة عالية من المخاطر وعدم االستقرار ،ولذلك فقد كانت تنمية اإليرادات المحلية
من بين األهداف اإلستراتيجية المالية العامة لتعزيز إمكانات التمويل الذاتي خصوصا في مجاالت
اإلنفاق الجاري للحكومة (كتانة.)1997 ،
ثالثا :اإليرادات الضريبية:
يعتبر هذا النو من اإليرادات من أهم مصادر الدولة في العصر الحديث وال ترجع
أهمية هذا المصدر لكبر حجمه المطلق والنسبي إذا ما تمت مقارنته بغيرة من مصادر اإليرادات
األخرى ،ولكن لتأثير الضرائب على النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،فالضرائب من أهم
أدوات السياسات المالية العامة التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط االقتصادي لغرض تحقيق
األهداف االقتصادية واالجتماعية (الوادي وعزام.)2007 ،
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رابعا :اإليرادات األخرى:
تتمثل االيرادات االخرى في االتي (الوادي وعزام:)2007 ،
 .1القرض العام:
وهو مبلغ من المال سواء كان عينا أو نقدا يدفع للدولة أو احد أشخاص القانون العام من
قبل وحدات اقتصادية محلية أو أجنبية وبصورة اختيارية وبموجب عقد يستند إلى تصريح من قبل
السلطة التشريعية تتعهد الدولة بدفع فوائد على مبلغ القرض وسداد مبلغ القرض .وهناك نوعين من
القروض:
أ-القروض الداخلية :وتتكون من نوعين:
األول :القرض الحقيقي:
وهي القروض التي تحصل عليها الدولة من األشخاص الطبيعيين المقيمين فوق أراضيها.
وتتمتع الدولة بحرية كاملة في هذا النو من القروض ألنها تستطيع وضع الشروط التي تجدها
مناسبة ،وتحاول الدولة إغراء المقرضين بالمزايا التي يحصلون عليها مقابل القرض وذلك من خالل
الفوائد التي تتعهد الدولة بدفعها لهم في المستقبل عن المبلغ المدفو .
الثاني :القرض الظاهري:
يعني اقتراض الدولة من البنك المركزي وهو أن يدفع البنك المركزي مبالغ نقدية من
األرصدة المجمدة لدية للحكومة مقابل سندات دين تصدرها الحكومة.
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ب-القروض الخارجية:
وتكون عندما تلتجئ الدولة إلى االقتراض من مصادر اقتصادية أجنبية عندما ال تكفي
المدخرات المحلية لتمويل المشروعات التي تسعى الدولة إلقامتها ،هذه القروض تمكن الدولة من
الحصول على عمالت أجنبية تمكنها من شراء سلع والخدمات من الخارج.
 .2الدين العام:
وهو مجمو ما تم إصداره من سندات دين على الحكومة خالل الزمن مطروحا منة ما تم
سدادة ،وان القرض العام يعتبر من اإليرادات المدقتة والغير نهائية والدولة تلتزم بسداد أصل
القرض وفوائده بعد اخذ اإلذن من السلطة التشريعية .وان القرض يختلف عن الضريبة بأنه
اختياري أما الضريبة فهي إجبارية وتخفيض من دخول األفراد وتكون إلى خزانة الدولة.
وال بد بداية أن يتم التأكيد على أنه ال يجوز تحصيل إيراد من إيرادات الدولة في األردن إال
بموجب قانون ،وكذلك التأكيد على القاعدة التي تخضع لها إيرادات الدولة والتي تقول بعمومية
اإليرادات العامة ،بحيث ال يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إال بقانون.
تتكون اإليرادات الحكومية في األردن من عنصرين رئيسيين هما (الحجاوي:)2004 ،
المحلية :وتتضمن اإليرادات التالية:
الداخلية
(أ) اإليرادات
ّ
ّ
 اإليرادات الضريبية ،وهي:

 الضرائب على الدخل. -الضرائب على اإلرباح.

 الضرائب على المعامالت التجارية الخارجية. الضرائب على المعامالت التجارية المحلية. اإليرادات غير الضريبية ،وهي:
 -الرسوم.
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 -التراخيص أو الرخص.

 إيرادات من المدسسات. إيرادات من بدل الخدمات الحكومية. -أخرى

الخارجية:
(ب) اإليرادات
ّ
وتتضمن اإليرادات التالية:
 -المنح المالية.

 اإليرادات الرأسمالية. -منح فنية لتمويل مشاريع إنمائية.

( 1ـ  :)4ضريبة الدخل
يمكن تقسيم الوحدات الحكومية إلى وحدات حكومية إيرادية :مثل :دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات ،ووحدات حكومية غير إيرادية :مثل :و ازرة التعليم العالي ،الصحة ،الدفا .
إن الضرائب على الدخل تحتل الصدارة في النظم الضريبية في العالم ,فأن كثير من الدول
وجدت في الضرائب على الدخل من الخصائص ما دفعها إلى االعتماد عليها في تمويل نفقاتها من
مورد مالي غزير الحصيلة تتجاوب إجراءات ربطة وتحصيله مع عدد من مستويات الكفاءة
اإلدارية ،وعلى الرغم من اإلقبال الجماعي عبر التاري .على فرض الضرائب على الدخل فلم تقدم
لنا التشريعات الضريبية تحديدا قاطعا لمفهوم الدخل ,بل لجأت اغلب الدول ومنها األردن إلى عدم
وضع تعريف محدد للدخل واالكتفاء على مكونات الوعاء الضريبي ،تاركة الباب مفتوح أمام أي من
التعديالت التي قد ترى الدولة ضرورتها في أي وقت (أبو حشيش ،)2010 ،وبالرغم من ذلك فأن
التشريعات الضريبية تكشف لنا حقيقتين:
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 الحقيقة األولى :مفهوم الدخل الذي أخذت به التشريعات الضريبية ال يتفق تماما مع أي منمفاهيم الدخل سواء في علم المحاسبة أو االقتصاد.
 الحقيقة الثانية :مفهوم الدخل في التشريعات الضريبية المعاصرة مزيج متفاوت النسب بيننظريتين:
 .1نظرية المصدر :إن مفهوم الدخل وفق نظرية المصدر يعرف بأنه كل قوة شرائية صافية
ناتجة من مصدر قابل للبقاء توضع تحت تصرف المكلف بصفة دورية.
 .2نظرية اإلثراء :إن مفهوم الدخل وفق نظرية اإلثراء هو قيمة الزيادة الصافية في ثروة
المكلف االقتصادية بين تاريخين .يعني ذلك أن يتم حصر ثروة المكلف االقتصادية في بداية
العام ثم حصرها مرة أخرى في بداية العام التالي وبالتالي اعتبار كل زيادة حصلت في ثروة
المكلف بين التاريخين دخال خاضع للضريبة.

( 1ـ  4ـ  :)2ضريبة الدخل  ..المفهوم  ..األنواع  ..الطرق
هناك عدة مفاهيم لضريبة الدخل نوجز منها اآلتي .لقد عرفها الوادي ( )2010وهي
الضرائب التي تفرض على األموال عند اكتسابها ،أي عند دخول األموال في ذمة المكلف .وكذلك
عرفها نور وآخرون ( )2008بأنها ضريبة مباشرة على الدخل الكلي الصافي الذي يحصل علية
الشخص الطبيعي من كافة المصادر وهي ضريبة تكميلية ،شخصية ،سنوية.
باإلضافة إلى ما سبق ،فقد تم تعريف الدخل هو كل ثروة قابلة للتقويم النقدي يحصل
عليها الممول بصفة دورية من مصدر قابل للبقاء يمكنه من إشبا
المساس بماله األصلي (الحاج.)2009 ،

حاجاته باستهالكها دون
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تكون ضريبة الدخل على أنوا (الحاج:)2009 ،
 .1الضريبة على مجمو الدخول ،إن هذا النو من الضريبة يصيب مجمو الدخل الذي يحققه
المكلف ،وا ن هذا النو يطبق في معظم دول العالم ومنها العربية ،إال إن هناك استثناء في ما
تصيب به الضريبة على مجمو دخول األسرة ويسمى (سكن ضريبي) ومثال ذلك كما هو الحال
في فرنسا حيث أن الضريبة تفرض على جميع ما تحققه بكل أعضائها المتواجدين في نفس
السكن .ومن مزايا هذا النو من الضريبية ،اآلتي:
أ .مقياس لقدرة الفرد على الدفع.
ب .يعمل على تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل جيد وسهل ،حيث ان الضريبة تصيب جميع
اإليرادات في وعاء ضريبي واحد.
ج .وكذلك يعمل على تطبيق مبدأ الشخصية الضريبية من خالل معرفة وضع المكلف الحقيقي.
 .2الضريبة على فرو الدخول ،حيث أن هذا النو يصيب كل نو من أنوا

الدخل حسب

مصدرة مثال ذلك اإليراد المتأتي من العمل كمصدر للعمل يخضع لضريبة الرواتب واألجور،
اإليراد الزراعي كمصدر للدخل يخضع لضريبة اإليراد الزراعي وهكذا .ومن مزايا هذا النو من
الضريبية ،اآلتي:
أ .حيث يمكن الدوائر الضريبية أن تختار لكل مصدر طريقة مناسبة لفرض الضريبة وجبايتها مثال
ذلك ضريبة األجر تقتطع من صاحب العمل.
ب .تمكن من المساعدة على التفرقة بين مصادر التفرقة المختلفة كدخل رأس المال ودخل العمل.
والجدول ( )2 – 2يوضح ايرادات ضريبة الدخل حسب القطاعات الرئيسة للسنوات 2411

ولغاية نهاية .2411
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جدول ()2 – 2
ايرادات ضريبة الدخل حسب القطاعات الرئيسة للسنوات  2411ولغاية نهاية .2411
البيان

2011

2012

2013

الشركات المالية /البنوك

232,807

222,025

228,002

الشركات المساهمة العامة

216,126

213,056

139,280

الشركات المساهمة الخاصة

96,032

132,798

166,452

المجمو

544,966

567,881

533,735

األفراد

68,263

55,056

51,260

الموظفين والمستخدمين

67,784

88,425

117,069

ضريبة الخدمات االجتماعية

4,500

2,471

1,724

المجمو

140,5

145,961

170,054

اجمالي اإليرادات

685,514

713,842

703,790

المصدر :دائرة ضريبة الدخل والمبيعات2013 ،

من خالل مالحظة الجدول أعاله نالحظ أنه قد تمكنت دائرة الضريبة من تحصيل مبلغ قدره
 703,790ألف دينار خالل عام  2013وتمكنت من تحصيل مبلغ قدرة  713,842ألف دينار خالل
عام  2012أما في عام  2011فقد تمكنت دائرة الضريبة من تحصيل مبلغ قدرة  685,514ألف
دينار.
والجدول ( )1 – 2يوضح ايرادات ضريبتي الدخل والمبيعات للسنوات  2411ولغاية نهاية
.2411
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جدول ()1 – 2
ايرادات ضريبتي الدخل والمبيعات للسنوات  2411ولغاية نهاية 2411
2011

2012

2013

ألف دينار

ألف دينار

ألف دينار

إيراد ضريبة الدخل

685,510

713,842

703,690

إيراد ضريبة المبيعات

2,078,660

2,318,531

2,596,410

مجمو اإليرادات

2,764,170

3,032,373

3,300,100

البيان

المصدر :دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -االردن

من خالل مالحظة الجدول ومن خالل ما تتخذه دائرة الضريبة من إجراءات مدروسة فإننا
نالحظ زيادة مجمو اإليرادات خالل السنوات حيث بلغ مجمو اإليرادات في عام  2011ما مقداره
 2,764,170مليار دينار ،أما في عام  2012فقد بلغ مجمو اإليرادات  3,032,373مليار دينار اي
بزياده مقدارها  ,%9.70أما في عام  2013فقد بلغ مجمو اإليرادات  3,300,100مليار دينار اي
بزياده في العام  2013عنه في العام  2012مقدارها .%8.82
إن الدخل الخاضع للضريبة يتم تحديده بإحدى الطريقتين (خطاب:)2010 ،
 .1طريقة المظاهر الخارجية:
ويتم من خالل هذه الطريقة تحديد الدخل الخاضع للضريبة بناءا على عدة مظاهر خارجية
للمكلف مثل القيمة االيجارية للمكان الذي يشغله السكن أو المدسسة الذي يسكنه المكلف أو
الموظفين أو عدد السيارات التي تستخدمها المنشاة ،ومن محاسن هذه الطريقة أنها سهلة لموظفي
اإلدارة الضريبية وتمنع تدخل السلطة المالية في الشدون الخاصة بالمدسسات أو األفراد.
ومن مساوئ هذه الطريقة عدم تحقيق مبدأ العدالة الضريبية كما يصعب الوصول لنتيجة
األعمال الحقيقية وكذلك ال تحقق المساواة في األعباء المالية بين المدسسات المالية.
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 .2طريقة التقدير المباشر:
وفق هذه الطريقة يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة من خالل:
أ .طريقة التقرير اإلداري :هذه الطريقة تستخدم عند عدم تقديم إقرار من قبل المكلف وعدم القيام
بمسك دفاتر وحسابات منتظمة وبموجب هذه الطريقة يتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة باالستعانة
بخبرة مأمور التقدير واعتمادا على طبيعة عمل المكلف ومعرفة عدد العاملين ورأس المال بالمشرو
ونو السلع التي يتعامل بها ومقدار المشتريات والمبيعات ,ومن األسس المتبعة في التقدير اإلداري
نسبة مجمل الربح وتعتبر طريقة التقدير اإلداري غير دقيقة وال توصل إلى نتائج حقيقة وأيضا
ليست عادلة حيث أن فرض نسبة مئوية من المبيعات قد يكون سليما لشخص معين ولكنها ليست
كذلك لشخص أخر.
ب .طريقة اإلقرار أو التقدير الذاتي :إن المشر ألزم كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع
للضريبة أن يقدم كشفا يتضمن التفصيالت المتعلقة بدخلة اإلجمالي ودخلة الخاضع للضريبة
والضريبة المستحقة عن سنته المالية السابقة إلى مكتب تقدير ضريبة الدخل(مادة  26فقرة أ).

( 1ـ  4ـ  :)1ضريبة الدخل باألردن
لقد تطور التشريع الخاص بضريبة الدخل في األردن مع التطورات العديدة التي شهدتها
المملكة عبر العصور ،حيث أن المشر األردني واكب تلك التطورات وذلك من خالل إدخاله
تعديالت مختلفة ويعتبر قانون ضريبة الدخل في األردن من أكثر القوانين تعديال في المملكة ،فقد
تم إدخال تعديالت عديدة منذ صدور أول قانون لضريبة الدخل عام  1933وعلى الرغم من
االنتقادات التي توجه للتعديل المستمر لقانون ضريبة الدخل وذلك لعدم االستقرار في السياسات
الضريبية وبالتالي السياسات االستثمارية ،إال أن التعديل يعتبر في قسم من الحاالت أم اًر ايجابيا
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يتم بموجبة مواكبة التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في البالد فان قانون الضريبة الجيد
يجب أن يتالءم مع الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية للبلد (أبو نصار وآخرون.)2013 ،
ويعاني االقتصاد األردني من محدودية موارده ومن العجز المالي المزمن في موازنته
العامة ،ما يجعل من توفير التمويل الالزم لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية عملية
بالغة الصعوبة.
إن الضريبة على الدخل في األردن تتميز بالخصائص التالية (خطاب:)2010 ،
 .1الضريبة شخصية ،تكون الضريبة على الدخل ضريبة نوعية تنصب على نو معين من أنوا
الدخل الناتج عن ممارسة نو معين من العمل بصفة مستقلة وتكون ضريبة عينية ال تأخذ بعين
االعتبار الحالة الشخصية للمكلف وال بالمصاريف الشخصية فأعطاه االعفاءات له ولعائلته وكذلك
إعطاء إعفاء للدارسين وللحاالت المرضية وذلك كما ورد في المادة  3رقم  57لسنة .1985
 .2ضريبة تصاعدية ،تجري الضريبة على الدخل بحيث يقسم الدخل إلى فئات معينة يدخذ عليها
نسبة مئوية تبدأ برقم صغير وتزداد إلى أن تصل إلى رقم تقف عنده ,لذلك نرى أن المشر األردني
قد اخذ المبدأ بعين االعتبار حيث جاء ذلك في المادة  17فقرة (أ) من قانون  57لسنة .1985
 .3مكانية الضريبة ،يقصد بذلك إقليمية الضريبة يعني أن الضريبة تفرض على الدخل الصافي
الذي جناة المكلف داخل حدود األردن ,ويعني ذلك أن الضريبة تسري على كل فرد سواء كان
أردنيا أو غير أردني وهنا التهمنا جنسيته وانما يهمنا الهوية االقتصادية أي المكان الذي تحقق فيه
الدخل الخاضع للضريبة وهو داخل حدود األردن وبناء على ذلك يخضع جميع األفراد والمدسسات
والهيئات األردنية واألجنبية التي تعمل داخل حدود األردن لقانون الضريبة وفق المادة  3فقرة (أ)
من قانون  57لسنة .1985
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 .4سنوية الضريبة ،تجري الضريبة على الدخل الكلي الذي يحققه ويجنيه المكلف خالل سنة
ميالدية تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في  31كانون األول من كل سنة وفق المادة (/5أ) من
قانون  57لسنة .1985

( 1ـ  4ـ  :)2التهرب الضريبي
يعرف التهرب الضريبي بأنه محاولة المكلف الخاضع للضريبة عدم دفعها كلياً أو جزئياً
متبعاً في ذلك طرقاً وأساليب مخالفة للقانون ،وتحمل في طياتها طابع الغش ،ويجب التمييز في
هذا المجال بين التهرب الضريبي ،والتجنب الضريبي الذي يقصد به تجنب الواقعة الضريبية عن
طريق امتنا الشخص عن النشاط الذي يددي إلى خضوعه للضريبة ،من خالل االستفادة من
الثغرات القانونية ،وعدم إحكام صياغة التشريعات ،أو القيام بالنشاط بطريقة تددي إلى التخفيف من
الضريبة المستحقة (المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني.)2014 ،
لذلك فإن التجنب الضريبي يعد أم اًر مشروعاً ال يحاسب عليه القانون ،أما التهرب الضريبي
فهو من الجرائم االقتصادية التي فرضت قوانين الضرائب في العالم عقوبات جنائية ومدنية تجاهها
بعكس التجنب الضريبي.
وبسبب اآلثار السلبية للتهرب الضريبي ،المتمثلة بانخفاض حجم اإليرادات العامة للدولة،
ومعها اإلنفاق االستثماري ،ولجوء الدولة إلى االقتراض لتمويل نفقاتها ،األمر الذي يددي إلى زيادة
الدين العام وخدمته ،وغياب العدالة الضريبية بين المواطنين ،والتأثير في القدرة التنافسية للشركات؛
وذلك ألن الشركات التي تتهرب من دفع الضرائب تستطيع زيادة رأسمالها من خالل األرباح
المتراكمة ،فقد حاولت القوانين األردنية المختلفة ،مثل قانون الجمارك وقانون ضريبة المبيعات
وقانون ضريبة الدخل معالجة ظاهرة التهرب الضريبي.
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وبالتالي في الوقت الذي تمنح فيه هذه القوانين التخفيضات والحوافز ،وتسهل اإلجراءات
للملتزمين ،فإنها تزيد من العقوبات على التهرب الضريبي ،فمن ال يدفع الضرائب المترتبة عليه
يعرض نفسه لعقوبات وغرامات مالية.
والجدول ( )4 – 2يوضح تقديرات التهرب الضريبي للسنوات  2411ولغاية نهاية 2411

بالمليون دينار.
جدول ()4 – 2
تقديرات التهرب الضريبي للسنوات  2411ولغاية نهاية  2411بالمليون دينار
الســــــــــــــــــــــــــنة

التهرب الضريبي المقدر

1022
1021
1022
المجموع

156958
159459
169857
4.3687

المصدر :دائرة ضريبة الدخل والمبيعات -االردن

ويمكن من خالل الجدول مالحظة أن التهرب الضريبي في تزايد وارتفا خالل سنوات
الدراسة وهذا يعني أن هذا التهرب ينعكس على اإليرادات العامة للدولة.
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( 1ـ  :)5الدراسات السابقة
( 1ـ  5ـ  :)2الدراسات العربية
ـ دراسة هويدي ( )1998بعنوان لدراسة اختبارية لبعض محددات تمهيد الدخل في
الشركات المساهمة الكويتيةل.
هدفت هذة الدراسة الى اختبار مجموعة عوامل على اتجاة الشركات المساهمة الى تمهيد
دخلها المعلن ،وهذه العوامل :هيكل ملكية الشركة ،وربحية الشركة ،وحجم الشركة ،وطبيعة النشاط
الذي تمارسة .وذلك من اجل الوقوف على خصائض المميزة للشركات التي ترغب في تمهيد
الدخل .وقد تكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة في سوق الكويت لالوراق المالية لفترة
 1995-1989ماعدا عام  199.بسبب عدم توفر البيانات المالية ،وقد كانت عينة الدراسة تتكون
من  41شركة من اصل  58شركة .وقد تم االعتماد على طريقة االحصاء الوصفي للوقوف على
الشركات التي خضعت للدراسة ،واختبار ( (Chi-squareواختبار ( )tوذلك لمعرفة اي اختالفات
بين الشركات الممهدة وغير ممهدة للدخل .وان اهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ان الشركات
المساهمة الكويتية تميل الى تمهيد دخلها واستقرار ارباحها الموزعة اكثر من ميلها الى تمهيد
صافي دخلها ،وكذلك تشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين الشركات الممهدة للدخل
وغير ممهدة من حيث عامل الربحية وهيكل الملكية ،ويتبين من ذلك اهمية العاملين في تحفيز
االدارة باتجاة تمهيد الدخل.
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ـ دراسة جهماني ( )2..1بعنوان لسلوك تمهيد الدخل في االردنل.
هدفت هذة الدراسة إلى استقصاء وجود ظاهرة تمهيد الدخل علـى مسـتوى الشـركات االردنيـة
والتنبد بمدى اتبا هذة الشركات لالساليب المحاسبية التـي تـددي الـى تمهيـد الـدخل ومقارنـة تطبيـق
هـذة االسـاليب فـي قطــاعي الصـناعة والخـدمات وتحديــد اثـر حجـم الشـركة علــى سـلوك تمهيـد الــدخل
وقــد اختــار الباحــث عينــة مكونــة مــن ( )79شــركة مدرجــة فــي بورصــة عمــان فــي قطــاعي الصــناعة
والخــدمات للفتـرة ( .)1996-1993وقــد اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي والمــنهج المقــارن
في تحليل البيانات وقد تم االعتماد على اسلوب  Eckelفي تحليل البيانات لتصـنيف الشـركات الـى
ممهــدة للــدخل وغيــر ممهــدة للــدخل ،وقــد اظهــرت النتــائج وجــود ظــاهرة تمهيــد الــدخل فــي الشــركات
االردنية.
ـ دراسة عسيري ( )2..2بعنوان لتمهيد الدخل من قبل الشركات المساهمة السعوديةل.
افترضــت ه ــذه الد ارس ــة أن الشــركات المس ــاهمة تم ــارس تمهيــد ال ــدخل وان تل ــك الممارس ــات
تت ــأثر بن ــو القط ــا وحج ــم الش ــركة ،ولق ــد كان ــت الد ارس ــة اختباري ــة ميداني ــة مطبق ــة عل ــى الش ــركات
المســاهمة الســعودية فــي مــدة زمنيــة ( .)2...-1995لقــد اعتمــدت الد ارســة علــى Eckel,1981
لقيــاس تغي ـرات الــدخل وفيهــا يــتم قيــاس تغي ـرات الــدخل مقارنــة بتغي ـرات المبيعــات .وتبــين فــي نتــائج
الد ارســة ان  %56مــن الشــركات المســاهمة الســعودية تمــارس تمهيــد الــدخل وانــة اليوجــد اثــر لنوعيــة
القطا التي تنتمي الية الشركة وال لحجمها على ممارسة تمهيد الدخل.
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ـ دراسة قرعان ( )2..5بعنوان لالعوامل المؤثرة في سياسة تمهيد الدخلل.
هــدفت هــذه الد ارســة الــى االستقصــاء عــن مــدى وجــود ظــاهرة تمهيــد الــدخل فــي الش ــركات
الصناعية االردنية في عينة مكونة من ( )53شركة مدرجة في بورصة عمان انطبقت عليها شـروط
الدراسة من سـنة ( .)2..3-1996وباالعتمـاد علـى نمـوذج  Eckelفقـد تـم تقسـيم الشـركات العينـة
الــى مجمــوعتين شــركات ممهــدة للــدخل وشــركات غيــر ممهــدة للــدخل .امــا الهــدف الثــاني فهــو تحديــد
العوامل التي تدثر على توجة االدارة نحو سلوك تمهيد الدخل .وتم دراسة الدخل فـي ثالثـة مقـاييس:
صافي الدخل قبل الضريبة ،الربح التشغيلي ،صافي الـدخل .وقـد توصـلت الباحثـة الـى شـيو ظـاهرة
تمهيد الدخل في الشركات الصناعية االردنية ،وايضـا التوصـل الـى اسـتنتاج ان ربحيـة السـهم الواحـد
ذات داللة احصائية باستخدام مقاييس الدخل كافة.
ـ دراسة العبداهلل والحسناوي ( )2..6بعنوان لالعوامل المؤثرة في عملية تمهيد الدخل
دراسة ميدانية على الشركات المساهمة الصناعية العراقيةل.
ه ــدفت ه ــذه الد ارس ــة ال ــى تحدي ــد العوام ــل الم ــدثرة ف ــي عملي ــة تمهي ــد ال ــدخل ف ــي الش ــركات
الصــناعية العراقيــة وذلــك باســتخدام مقيــاس  ،Eckelكمــا هــدفت هــذة الد ارســة لتفســير ظــاهرة تمهيــد
الدخل وقد اجريـت الد ارسـة علـى عينـة مكونـة مـن  3.شـركة مـن الشـركات الصـناعية المسـاهمة فـي
سوق بغداد لالوراق المالية لفترة ( .)2...-1997وكان من اهم النتائج التـي توصـلت لهـا الد ارسـة
وجـود ظــاهرة تمهيـد الــدخل فـي الشــركات الصـناعية المســاهمة العراقيـة وكــذلك تميـل الشــركات بشــكل
اكب ــر ال ــى العم ــل عل ــى تمهي ــد واس ــتقرار ال ــدخل وايض ــا هن ــاك مجموع ــة م ــن المتغيـ ـرات الت ــي تعم ــل
كمحددات لسلوك االدارة االدارة بتجاة تمهيد الدخل مثل نـو الملكيـة والمـدفوعات الضـريبية ومسـتوى
اداء الشركة.
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ـ دراسة العبداهلل واخرون ( )2..7بعنوان لالوسائل والدوافع المؤثرة في سياسة تمهيد
الدخلل(,دراسة ميدانية على الشركات الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان).
هــدفت هــذه الد ارســة الــى التعــرف علــى مــدى انتشــار تمهيــد الــدخل فــي الشــركات الصــناعية
المسـاهمة االردنيـة فـي ظـل ثالثـة مقـاييس للـدخل وهـي صـافي الـدخل التشـغيلي وصـافي الـدخل قبـل
الضـ ـريبة وص ــافي ال ــدخل بع ــد الضـ ـريبة ،وك ــذلك التع ــرف عل ــى م ــدثرات االدارة اتج ــاة س ــلوك تمهي ــد
الــدخل .اجريــت هــذة الد ارســة علــى عينــة مكونــة مــن  53شــركة للفت ـرة مــن  2..3-1996وقــد تــم
استخدام مقياس Eckelلمعرفة الشركات الممهدة من غير الممهدة للدخل.ومن النتائج التـي توصـلت
لها الدراسة يمكن االستفادة من هذة الدراسة في معرفـة المـدثرات التـي تـدثر فـي سـلوك تمهيـد الـدخل
حيث ان معرفة هذه المدثرات تساعد في بناء النموذج المقترح لهذه الدراسة.
ـ دراسة أبو هالل ( )2.1.بعنوان لبناء نموذج للحد من ظاهرة تمهيد الدخل في
الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية مقارنة مع نموذج ماليزيا
الوسائل والدوافع المؤثرة في سياسة تمهيد الدخلل.
بحثت هذه الدراسة في ظاهرة تمهيد الدخل وما لهـذة الظـاهرة مـن اثـر سـلبي علـى االقتصـاد
الوطني بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص .وقـد اسـتهدفت هـذه الد ارسـة مـدى وجـود ظـاهرة تمهيـد
الــدخل فــي فلســطين وبن ــاء نمــوذج للحــد مــن ه ــذه الظــاهرة ،وبــذلك تــم اختي ــار عينــة مــن الش ــركات
المســاهمة العامــة فــي ســوق فلســطين بلــغ عــددها  27شــركة .وتــم اســتخدام نمــوذج  Eckelلفحــص
الشركات الممهدة من الشركات غير ممهدة للدخل .وكانت نتائج تطبيق النموذج على القوائم الماليـة
وجود  12شركة قد مارست تمهيد الدخل ،وان  15شركة لم تقم بممارسة اسلوب تمهيـد الـدخل .وقـد
توصل الباحث الى ضرورة العمل على تحديث القـوانين والـنظم المتعلقـة بقيـاس الـدخل فـي الشـركات
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المساهمة العامة في فلسطين ،وكذلك تطبيـق مبـادىء حاكميـة مدسسـية عصـرية شـفافة وااللتـزام بهـا
وتخفيض البدائل المحاسبية المسموح بها وكذلك الثبات في التقديرات والسياسات المحاسبية.
ـ دراسة عواد ( )2.11بعنوان لأثر تمهيد الدخل على سياسة توزيع األرباح وانعكاسها
على القيمة السوقية للشركةل.
هـدفت الد ارسـة إلـى البحـث فـي ظـاهرة تمهيـد الـدخل واستكشـاف مـدى ممارسـتها مـن قبـل
الشركات المساهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان وأثرهـا علـى سياسـة توزيـع األربـاح وانعكاسـها
علـى القيمـة السـوقية للشـركة خـالل الفتـرة مـن ( ،)2006 – 2001ونـتج عـن هـذه الد ارسـة أن
الشركات المساهمة العامـة األردنيـة تمـارس تمهيـد الـدخل بنسـبة  % 44وأنـه لـيس هنـاك أثـر لتمهيـد
الـدخل علـى سياسـة توزيـع األربـاح .كمـا أظهـرت الد ارسـة أن هنـاك أثـ ار ذا داللـة إحصـائية لتمهيـد
الـدخل علـى القيمـة السـوقية ،وكـذلك هنـاك أثـر لتمهيـد الـدخل علـى القيمـة السـوقية فـي ظـل سياسـة
توزيـع األربـاح .وأوصـى الباحـث المحللـين والمسـتثمرين بعـدم االعتمـاد علـى القـوائم الماليـة المنشـورة
كأرقام مسلم بها لغايات االستثمار وكشركات مستقرة من حيث األرباح ،وذلك كون هذا االستقرار قد
يكون ناتجاً عن ممارسة لتمهيد الدخل تلبية ألهداف اإلدارة بمختلف مستوياتها ومكوناتها.
ـ دراسة العمراني ( )2.13بعنوان لاثر تمهيد الدخل على العوائد غير العادية لالسهمل.
هدفت هذه الدراسة الى تحديد مدى وجود ظاهرة تمهيد الدخل في المصارف العراقيـة ومـدى
تــاثيرة علــى العوائــد الغيــر عاديــة لألســهم وكانــت النتــائج تشــير الــى وجــود ظــاهرة تمهيــد الــدخل فــي
المصارف العراقية ،كما بينت وجود ذلك في الشركات الصغيرة الحجم بشـكل كبيـر وعـدم وجـودة فـي
الش ــركات الكبيـ ـرة الحج ــم .وق ــد توص ــلت الد ارس ــة ال ــى ان تمهي ــد ال ــدخل يول ــد حال ــة ع ــدم الثق ــة ب ــين
المستثمر والشركة ،وكذلك ان العوائد الغيـر عاديـة يمكـن ان تتحقـق عنـدما تطـول الفتـرة الزمنيـة بـين
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اغالق الحسابات الختامية في نهايـة السـنة وبـين تـاري .اصـدار القـوائم الماليـة نظـ ار لكثـرة االشـاعات
التي تصدر في تلك الفترة والتي تدثر على االسهم ومن ثم العوائد ويوصي الباحث بضرورة اصدار
قـ ـوانيين وتشـ ـريعات لمعاقب ــة االدارة الت ــي تم ــارس تمهي ــد ال ــدخل وذل ــك لمحاول ــة تقلي ــل او من ــع تل ــك
الممارسات وايضا تخفيض مدة اصدار التقارير الماليـة السـنوية وذلـك لزيـادة المنفعـة مـن المعلومـات
التي تحتويها تللك القوائم وتقليل االعتماد على االشاعات او نصائح الوكالء.

ـ دراسة أبو نصار وحمد ( )2.13بعنوان لأثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية
للشركات الصناعية والخدمية المدرجة في بورصة عمان لالوراق الماليةل.
هـدفت هـذه الد ارسـة الـى التعـرف علـى أثـر تمهيـد الـدخل علـى العوائـد السـوقية للشـركات
الصـناعية والخدميـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان لـألوراق الماليـة ،واختبـار أثـر حجـم الشـركة ونـو
القطـا علـى عمليـة تمهيـد الـدخل .وقـد أسـتخدام نمـوذج ( )Eckel,1981لتصـنيف الشـركات إلـى
ممهدة وغير ممهدة لدخلها .وتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين الشـركات الصـناعية
وشركات الخدمات في سلوك تمهيد الدخل باسـتخدام مقـايس الـدخل المختلفـة باسـتثناء مجمـل الـربح
كمقياس للتمهيد ،وأنه ال توجد أيضاً فروق ذات داللة إحصائية بين حجم الشـركات الممهـدة للـدخل
وغير الممهدة باسـتخدام مقـاييس الحجـم الثالثـة ،باسـتثناء الفـرق بـين حجـم الشـركات الممهـدة وغيـر
ممهدة في حالة استخدام متوسـط المبيعـات كمقيـاس لحجـم الشـركة عنـد اختبـار القطـاعين معـا ،فـي
حين تبين أن هنـاك أثـ ار ذا داللـة إحصـائية لسـلوك تمهيـد الـدخل علـى العوائـد السـوقية غيـر العاديـة.
وأوصى الباحثان عدة توصيات أهمها على مدققي الحسابات بضرورة االلتزام ببـذل العنايـة المهنيـة
المعقولة في جميع مراحل التدقيق ،وأن يكون المدقق حذ ار ومتيقظاً وعدم غض النظـر عـن أيـة أدلـة
تثبت تالعب اإلدارة باألرباح العتبارات تتعلق بتمهيد الدخل.
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( 1ـ  5ـ  :)1الدراسات االجنبية
ـ دراسة  )2008( Etemadi & Sepasiبعنوان

“A Relationship between

”Income Smoothing Practices and Firms Value in Iran

هــدفت الد ارســة إلــى اختبــار العالقــة بــين ممارســات تمهيــد الــدخل وقيمــة الشــركة فــي اي ـران.
إضــافة إلــى د ارســة اثــر حجــم الشــركة علــى تمهيــد الــدخل .تكون ـت عينــة الد ارســة مــن ( )244شــركة
مسـجلة فــي ســوق طهـران لــالوراق الماليــة لألعـوام مــن  .2445 – 1999ولتحقيــق أهــداف الد ارســة تــم
اسـتخدام طريقـة معامـل االخــتالف المقدمـة مـن قبــل ( )Eckel, 1981وتـم تعــديلها بمـا يالئـم بيانــات
الدراسة وذلك بغرض تحديد ممارسات تمهيد الدخل .وبعد إجراء التحليالت الالزمة توصـلت الد ارسـة
إلى العديد من النتائج أبرزها أن ممارسات تمهيـد الـدخل فـي الشـركات محـل الد ارسـة هـي منخفضـة،
وأن الشــركات صــغيرة الحجــم لــديها توجــه كبيــر لممارســات تمهيــد الــدخل أكثــر مــن الشــركات كبي ـرة
الحجم .كما ان هناك عالقة بين ممارسات تمهيد الدخل وقيمة الشركات.
ـ دراسة  )2008( Matsuuraبعنوان

“On The Relation between Real

Earnings Management And Accounting Earnings Management: Income
”Smoothing Perspective

هدفت إلى التركيز على التدفقات النقدية ومقارنة المقدرة منها مع الحقيقية في ضوء استخدام
إدارة األرباح وادارة األرباح المحاسبية لغايات تمهيد الدخل .استخدم الباحث نموذج
) Roychowdhury (2006ونموذج ) Bartov (1993باإلضافة إلى نموذج ( Herrmann,

 )et..al., 2003وذلك لغايات قياس وجود لمتغيرات الدراسة وتحديد فيما إذا كانت هناك إدارة
لألرباح في الشركات تحت الدراسة .ووجد الباحث أن هناك تسلسل في استخدام إدارة األرباح وأن
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الشركات لديها نوعين من األرباح ،احدها الربح الذي يتصف بالسالسة أو التمهيد ()Smoothing
وهو الذي يتم إظهاره في القوائم والبيانات المالية.
ـ دراسة  )2012( Luqman & Shahzadبعنوان

“An Association between

Income Smoothing, Income Tax and Profitability Ratios in Karachi Stock
”Exchange: An Empirical Investigation

هدفت الدراسة إلى تعـرف العالقـة بـين تمهيـد الـدخل وضـريبة الـدخل ومعـدل الربحيـة وذلـك مـن
خــالل اســتخدام المعلومــات الماليــة للشــركات فــي ســوق  Karachiلــألوراق الماليــة .ولتحقيــق أهــداف
الد ارســة تــم تصــنيف الشــركات فــي البدايــة إلــى شــركات ممهــدة للــدخل وشــركات غيــر ممهــدة للــدخل
باإلسـتناد إلـى مدشـر ( .)Eckel, 1981تكـون مجتمـع الد ارسـة مـن ( )168شـركة مسـجلة فـي سـوق
 Karachiلـ ــألوراق الماليـ ــة لألع ـ ـوام  .2445 – 2441وبعـ ــد إج ـ ـ ارء التحلـ ــيالت اإلحصـ ــائية الالزمـ ــة
توصـلت الد ارسـة إلــى وجـود عالقــة دالـة احصــائياً بـين تمهيـد الــدخل وضـريبة الــدخل ومعـدل الربحيــة
في الشركات محل الدراسة المسجلة في سوق  Karachiلألوراق المالية.
ـ د اند  )2012( Mohammadi, et..al.,بعنوان “The Effect of Cash Holdings
”on Income Smoothing

هـدفت هـذه الد ارســة إلـى تحليــل العالقـة وقيــاس االثـر للموجــودات النقديـة علــى تمهيـد الــدخل
فـي الشــركات المســجلة فـي ســوق طهـران لـألوراق الماليــة لألعـوام مـن  .2414 – 2445تكونــت عينــة
الدراسة من ( )73شركة مسـجلة فـي سـوق طهـران لـألوراق الماليـة لألعـوام مـن  .2414 – 2445وتـم
استخدام المنهج الوصفي التحليلـي للقـوائم الماليـة لتلـك الشـركات .وبعـد إجـراء التحلـيالت اإلحصـائية
الالزمــة توصــلت الد ارســة إلــى العديــد مــن النتــائج أبرزهــا أن هنــاك عالقــة ايجابيــة بــين الموجــودات
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النقديـة وتمهيــد الــدخل ،كمــا انــه ال توجــد عالقــة بــين التغيـرات فــي الموجــودات النقديــة وتمهيــد الــدخل
في الشركات محل الدراسة المسجلة في سوق طهران لألوراق المالية لألعوام من .2414 – 2445
ـ د اند  )2013( Nafea, et..al.,بعنوان “A Survey of the Relationship between
Income Smoothing and Stock Market Prices and Financial Ratios in Accepted
”Firms in Tehran Stock Exchange

هـ ــدفت هـ ــذه الد ارسـ ــة إلـ ــى د ارسـ ــة العالقـ ــة بـ ــين تمهيـ ــد الـ ــدخل واألسـ ــعار السـ ــوقية لألسـ ــهم
والمدشـرات الماليــة للشــركات المســجلة فــي ســوق األوراق الماليــة بطهـران .تكــون مجتمــع الد ارســة مــن
( )182ش ـ ـ ــركة لألعـ ـ ـ ـوام  .2.1. – 2..5ولتحقي ـ ـ ــق أه ـ ـ ــداف الد ارس ـ ـ ــة ت ـ ـ ــم االس ـ ـ ــتعانة بالتق ـ ـ ــارير
والمنش ــورات المالي ــة للش ــركات مح ــل الد ارس ــة .وبع ــد إجـ ـراء التحل ــيالت االحص ــائية الالزم ــة توص ــلت
الدراسة الى العديد من النتائج أبرزها أن تمهيد األرباح سيزيد من سعر السـهم ،كمـا أن هنـاك عالقـة
سلبية بين تمهيد الربح والمدشرات المالية الحالية المستخدمة من قبل الشركات محل الدراسة.

( 1ـ  :)6ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ناقشت الدراسات السابقة ظاهرة تمهيد الدخل من حيث إمكانية وجودها كظاهرة أو
سلوكيات يتم ممارستها ،وكذلك أثر ظاهرة أو ممارسة تمهيد الدخل على متغيرات محددة مثل
العوائد السوقية والقيمة السوقية وسعر السهم؛ ولكن ،تميزت هذه الدراسة بما تقيسه من أثر تمهيد
الدخل على اإليرادات العامة للدولة ،كما تميزت الدراسة بنو القطا

هو الشركات الصناعية

المساهمة العامة االردنية المدرجة في سوق عمان المالي والتي تشكل ضرائب الدخل المتدتية منها
نسبة عالية من اإليرادات العامة للدولة.
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كذلك ،تميزت الدراسة عن الدراسات السابقة ،بانها من الدراسات العربية القليلة التي قامت
ببيان ممارسات تمهيد الدخل من جانب نظري وعملي للشركات الصناعية المساهمة العامة
االردنية.
وحسب علم الباحث أنه ال توجد دراسات قامت بربط ظاهرة وممارسات تمهيد الدخل
باإليرادات العامة للدولة.

-50-

الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( 2ـ :)2
( 2ـ :)1
( 2ـ :)2
( 2ـ :)4
( 2ـ :)5
( 2ـ :)6
( 2ـ :)7
( 2ـ :)8
( 2ـ :)9

المقدمة
منهج الدراسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
متغيرات الدراسة
إجراءات الدراسة
المعالجات اإلحصائية المستخدمة
إختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
( 2ـ  :)2المقدمة
هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر إستخدام اسلوب تمهيد الدخل في عرض القوائم المالية
ومدى تطبيقها في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية .ومن ثم مدى تأثير تمهيد الدخل
على اإليرادات العامة للدولة .إذ يتضمن وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها ،وأدوات
الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات ،ومتغيرات الدراسة واجراءاتها والمعالجات اإلحصائية
المستخدمة ،واختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.

( 2ـ  :)1منهج الدراسة
قامت هذه الدراسة على استخدام منهجين من مناهج البحث العلمي:
 .1المنهج الوصفي التحليلي :الستعراض أهم األدبيات ذات العالقة بالعوامل المدثرة في سلوك
تمهيد الدخل والقوائم المالية ،وكذلك الرجو إلى الدراسات السابقة مع إجراء التحليل والمقارنات كلما
أمكن ذلك لتغطية الجانب النظري من الدراسة.
 .2منهج البحث الميداني :وتم استخدامه لتغطية الجانب التطبيقي من هذه الدراسة ،والذي تحاول
الدراسة من خالله اختبار صحة فرضياتها ،واإلجابة عن تسادالتها ،واستخالص نتائجها من خالل
االعتماد على القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق عمان المالي وفقا للخطوات العملية
المتعارف عليها.
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( 2ـ  :)2مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في
سوق عمان المالي البالغ عددها ( )64شركة توفرت بها البيانات المالية الالزمة من اصل معدل
( )7.شركة لسنوات الدراسة ( ,) 2.13 , 2.12 ، 2.11وأسماء الشركات مرفقة بالملحق رقم
(.)1

( 2ـ  :)4عينة الدراسة
وبالنظر ألهمية موضو الد ارسة للشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في
المتحصل عليها؛ فقد تم اختيار ( )12شركة من
سوق عمان المالي كافة ولضمان جودة النتائح ُ
الشركات مجتمع الدراسة الى ما نسبة ( )%54من مجتمع الدراسة والتي حققت معايير اختيار
العينة وهي توفر البيانات المالية الالزمة بشكل كامل دون فقد أي سنة من السنوات المبحوثة ،وأن
تكون مدرجة في سوق عمان المالي في جميع سنوات الدراسة .وأسماء الشركات عينة الدراسة
مرفقة بالملحق رقم (.)2

( 2ـ  :)5أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات،
وهما:
المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضو الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية
من خالل القوائم المالية للشركات عينة الدراسة كأدوات رئيسة للدراسة وللفترة من  2.11ولغاية
.2.13
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المصادر الثانوية :حيث توجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضو الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع
االنترنت المختلفة .وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على
األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات
التي حدثت في موضوعات الدراسة الحالية.

( 2ـ  :)6متغيرات الدراسة
قام الباحث بتحديد متغير الدراسة المستقل بسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي،
صافي الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) ،وقد تم تحديد المتغير التابع باإليرادات العامة للدولة
لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي والمتضمنة
اإليرادات الضريبية واإليرادات المحلية.

( 2ـ  :)7إجراءات الدراسة
لتحقيــق أهــداف الد ارســة قــام الباحــث بــاالجراءات التاليــة بعــد الحصــول علــى الق ـوائم الماليــة
للشركات.
الخطــوة األولــى :تصــنيف الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرج ـة فــي ســوق عمــان
المــالي (عينــة الد ارســة) إلــى شــركات ممهــدة وغيــر ممهــدة للــدخل باإلعتمــاد علــى أنمــوذج ( Eckel,

 )1981الذي استخدم فيه معامل االختالف.
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الخطــوة الثانيــة :وضــع رمــز تــدرجي لكــال الشــركات س ـواء الممهــدة للــدخل أو غيــر الممهــدة للــدخل،
بحيــث أن الشــركات الممهــدة للــدخل تعطــي رمــز تــدرجي ( )1والشــركات غيــر الممهــدة للــدخل تعطــي
رمز تدرجي (.).
الخطــوة الثالثــة :إدخــال بيانــات الشــركات الصــناعية المســاهمة العامــة األردنيــة المدرج ـة فــي ســوق
عمان المالي (عينة الدراسة) الممهدة للدخل إلى برنامج التحليل االحصائي .SPSS
الخطوة الرابعة :إجراء التحليالت االحصائية الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها.

( 2ـ  :)8المعالجات اإلحصائية المستخدمة
لالجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها عمد الباحث الستخدام األساليب اإلحصائية
التالية:
 إختبار  Kolmogorov-Smirnovللتحقق من التوزيع الطبيعي ( )Normal Distributionللبيانات.
 التك اررات والنسب المئوية.
 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.
 معامل تضخم التبـاين  Variance Inflation Factorواختبـار التبـاين المسـموح  Toleranceللتأكـد
من عدم وجود تعددية ارتباط  Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة.
 تحليل اإلنحدار المتعدد  Multiple Regression Analysisلبيان تأثير أكثر من متغير مستقل
على متغير تابع واحد.
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( 2ـ  :)9إختبار التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي
ألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء إختبار Kolmogorov Smirnov

" ،Testوذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تدثر سلباً على نتائج
إختبار فرضيات الدراسة ،ويشترط هذا اإلختبار توفر التوزيع الطبيعي في البيانات .وبعكس ذلك
ينشأ ارتباط مزيف بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة ،وبالتالي يفقد اإلرتباط قدرته على تفسير
الظاهرة محل الدراسة أو التنبد بها ،وكما هو موضح بالجدول (.)1-1
جدول ()1-1
التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ت

المتغيرات

Kolmogorov – Smirnov

* Sig.

النتيجة

1

سلوك تمهيد الدخل

0.806

0.908

يتبع التوزيع الطبيعي

 1 - 1صافي الدخل التشغيلي

0.661

0.711

يتبع التوزيع الطبيعي

 2 - 1صافي الدخل قبل الضريبية

0.700

0.774

يتبع التوزيع الطبيعي

 1 - 1صافي الدخل

0.564

0.534

يتبع التوزيع الطبيعي

1.487

0.056

يتبع التوزيع الطبيعي

 1 - 2اإليرادات الضريبية

1.444

0.063

يتبع التوزيع الطبيعي

 2 - 2اإليرادات المحلية

1.911

0.092

يتبع التوزيع الطبيعي

2

اإليرادات العامة

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعياً عندما يكون مستوى الداللة (.)⍺ > 0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
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وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة ( )  0.05فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات
جميعها كانت طبيعية .حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من ( )0.05وهو
المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.
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الفصل الرابع
تحليل البيانات واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)2المقدمة
( 4ـ  :)1تحليل بيانات الدراسة
( 4ـ  :)2تصنيف الشركات محل الدراسة إلى ممهدة للدخل أو غير ممهدة
للدخل
( 4ـ  :)4تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( 4ـ  :)5إختبار فرضيات الدراسة
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( 4ـ  :)2المقدمة
يســتعرض هــذا الفصــل نتــائج التحليــل اإلحصــائي لمتغيـرات الد ارســة التــي اعتمــدت فيهــا مــن
خــالل عــرض المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لكــل متغيـرات الد ارســة واألهميــة النســبية،
ومن ثم تصنيف الشركات محل الدراسة إلى ممهدة للدخل أو غير ممهدة للدخل كمـا يتنـاول الفصـل
اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

( 4ـ  :)1تحليل بيانات الدراسة
( 4ـ  1ـ  :)2سلوك تمهيد الدخل
تظهر الجداول ( )1 – 4؛ ( )2 – 4؛ ( )1 – 4النتائج الوصفية لمتغير سلوك تمهيد الدخل
(صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل قبل الضريبية وصافي الدخل) في الشركات الصناعية
المساهمة العامة االردنية ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل متغير من
متغيرات سلوك تمهيد الدخل المعتمدة في الدراسة الحالية.
إذ يبين الجدول ( )1 – 4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لصافي الربح التشغيلي
للشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة .حيث تراوحت المتوسطات الحسابية
بين ( )14,522,346.00 - 107,381.33وبإنحراف معياري ( )78,981.14و ()22,478,289.00
على التوالي .إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث المتوسط الحسابي مصانع االتحاد النتاج التبغ
والسجائر ،فيما حصلت مناجم الفوسفات األردنية على المرتبة األخيرة من حيث المتوسط الحسابي.
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جدول ()1 - 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصافي الربح التشغيلي
ت

الشركة

2
1
2
4
5
6
7
8
9
20
22

اسمنت الشمالية
االستثمارات العامة
االقبال للطباعة والتغليف
االلبان االردنية
البترول الوطنية
الحياة للصناعات الدوائية
الزي لصناعات االلبسة الجاهزة
الشركة الصناعية التجارية الزراعية
الصناعات الكيماوية االردنية
العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
العامة للتعدين
العربية لصناعة المبيدات واالدوية
البيطرية
العربية للصناعات الكهربائية
العربية لصناعة األلمنيوم
اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المصانع العربية الدولية لألغذية
واالستثمار
الموارد الصناعية االردنية
الوطنية لصناعة الصلب
الوطنية لصناعة الكلورين
الوطنية لصناعة االلمنيوم
الوطنية للدواجن
حديد االردن
دار الدواء للتنمية واالستثمار
دار الغذاء
رخام االردن
سنيورة للصناعات الغذائية
شركة البوتاس العربية
مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
مصانع االجواخ االردنية
مصانع الكابالت المتحدة
مناجم الفوسفات األردنية

21
22
24
25
26
27
28
29
10
12
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
21

السنة
1022

1021

1022

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

16.166.729

4.786.343

6.555.477

9,169,516.33

6,123,985.43

1.738.139

1.831.555

1.287.798

1,619,164.00

290,747.67

611.484

250.502

1.179.172

680,386.00

468,153.40

574.359

1.454.246

1.377.731

1,135,445.33

487,418.75

4.012.091

3.135.998

2.164.885

3,104,324.67

924,010.23

1.725.529

1.342.137

3.137.004

2,068,223.33

945,233.54

959.172

1.255.361

366.961

860,498.00

452,345.07

2.370.585

3.171.123

3.177.226

2,906,311.33

463,962.65

947.046

105.234

482.386

511,555.33

421,663.37

372.281

586.372

637.909

532,187.33

140,860.01

356.374

1.185.709

423.845

655,309.33

460,576.75

212.254

1.299.515

132.199

547,989.33

652,070.03

227.691

213.321

233.693

224,901.67

10,468.52

827.998

3.487.575

463.692

1,593,088.33

1,650,754.23

95.502

242.527

41.271

126,433.33

104,132.39

1.853.283

5.279.910

1.145.477

2,759,556.67

2,211,194.93

702.701

1.497.762

1.087.601

1,096,021.33

397,597.38

2.331.600

2.889.023

2.978.256

2,732,959.67

350,439.46

679.448

321.536

844.244

615,076.00

267,233.47

1.193.995

1.085.900

498.210

776,572.00

631,701.19

1.258.660

65.208

446.707

590,191.67

609,526.71

6.697.284

2.587.887

7.474.428

5,586,533.00

2,625,813.51

14.091.416

7.875.293

6.275.417

9,414,042.00

4,128,955.25

3.599.497

1.870.724

7.265.053

4,245,091.33

2,754,503.65

2.754.000

1.907.760

2.469.536

2,377,098.67

430,626.32

295.547

1.452.896

281.268

676,570.33

672,355.66

5.126.259

4.629.182

2.156.920

3,970,787.00

1,590,395.08

303.513

212.384

125.192

213,696.33

89,167.74

40.466.200

2.229.246

871.592

14,522,346.00

22,478,289.00

5.390.271

3.596.671

3.478.458

4,155,133.33

1,071,292.38

2.732.718

2.346.733

4.897.167

3,325,539.33

1,374,684.05

156.045

149.847

16.252

107,381.33

78,981.14
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ويرى الباحث من خالل الجدول ( )1 – 4أن هذه النتيجة تعكس توجه إدارات الشركات محل
الدراسة الجدي تجاه تقليص المصاريف من جهة ،وكذلك تحسين معدالت اإلشغال ،حيث يمكن
عزو سبب االرتفا في األرباح إلى التحسن في تشغيل نشاطات الشركات محل الدراسة.
كما يبين الجدول ( )2 – 4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لصافي الربح قبل
الضريبة للشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة .حيث تراوحت المتوسطات
الحسابية بين ( )7,984,901.33 - 64,415.67وبإنحراف معياري ( )37,952.78و
( )4,048,848.97على التوالي .إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث المتوسط الحسابي اسمنت
الشمالية ،فيما حصلت رخام االردن األردنية على المرتبة األخيرة من حيث المتوسط الحسابي.
وهو ما يدكد أن الشركات محل الدراسة لديها القدرة على تغطية نفقاتها وهي قادرة على
تدبير األموال الالزمة لالنفاق على عملياتها ونشاطاتها التشغيلية.
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جدول ()2 - 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصافي الربح قبل الضريبة
ت

الشركة

2
1
2
4
5
6
7
8
9
20
22

اسمنت الشمالية
االستثمارات العامة
االقبال للطباعة والتغليف
االلبان االردنية
البترول الوطنية
الحياة للصناعات الدوائية
الزي لصناعات االلبسة الجاهزة
الشركة الصناعية التجارية الزراعية
الصناعات الكيماوية االردنية
العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
العامة للتعدين
العربية لصناعة المبيدات واالدوية
البيطرية
العربية للصناعات الكهربائية
العربية لصناعة األلمنيوم
اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المصانع العربية الدولية لألغذية
واالستثمار
الموارد الصناعية االردنية
الوطنية لصناعة الصلب
الوطنية لصناعة الكلورين
الوطنية لصناعة االلمنيوم
الوطنية للدواجن
حديد االردن
دار الدواء للتنمية واالستثمار
دار الغذاء
رخام االردن
سنيورة للصناعات الغذائية
شركة البوتاس العربية
مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
مصانع االجواخ االردنية
مصانع الكابالت المتحدة
مناجم الفوسفات األردنية

21
22
24
25
26
27
28
29
10
12
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
21

السنة
1022

1021

1022

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

12.547.353

4.819.818

6.587.533

7,984,901.33

4,048,848.97

2.062.663

2.253.107

1.761.443

2,025,737.67

247,903.17

327.769

401.376

420.449

383,198.00

48,941.04

317.929

716.294

1.072.098

702,107.00

377,284.61

3.685.937

2.991.538

1.715.187

2,797,554.00

999,593.03

1.066.452

2.010.006

2.309.237

1,795,231.67

648,632.91

373.312

307.283

71.152

250,582.33

158,859.66

784.729

1.981.651

1.901.471

1,555,950.33

669,099.37

100.073

157.165

114.920

89,576.67

73,401.54

285.928

488.751

637.909

470,862.67

176,671.02

389.688

274.702

625.110

242,300.33

165,977.70

1.775.769

2.374.361

2.890.017

2,346,715.67

557,638.19

288.064

43.313

113.271

148,216.00

126,062.00

678.355

631.651

861.832

723,946.00

121,674.68

154.742

167.524

81.184

134,483.33

46,598.92

6.013.23

1.224.106

153.506

659,645.00

537,677.58

1.028.091

1.263.065

1.338.508

1,209,888.00

161,896.64

431.139

586.995

679.583

565,905.67

125,557.46

659.569

109.387

15.260

256,827.33

352,929.36

344.186

680.119

205.515

409,940.00

244,038.79

802.098

879.659

795.313

825,690.00

46,861.49

3.045.158

1.869.980

5.083.444

3,332,860.67

1,625,935.83

6.139.184

122.522

299.301

2,187,002.33

3,423,830.84

5.033.100

3.535.573

4.384.257

4,317,643.33

750,982.57

5.841.388

6.611.250

1.932.306

4,794,981.33

2,508,855.20

97.538

72.706

23.003

64,415.67

37,952.78

161.230

3.073.814

4.518.660

2,536,199.00

2,298,908.93

339.493

228.538

147.873

238,634.67

96,208.18

944.608

3.770.420

3.649.287

2,788,105.00

1,597,663.67

6.863.783

6.095.268

5.203.327

6,054,126.00

830,992.20

52.995

204.602

1.118.148

458,581.67

576,209.15

164.384

152.403

606.724

307,837.00

258,913.05
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جدول ()3 - 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لصافي الربح
ت

الشركة

2
1
2
4
5
6
7
8
9
20
22

اسمنت الشمالية
االستثمارات العامة
االقبال للطباعة والتغليف
االلبان االردنية
البترول الوطنية
الحياة للصناعات الدوائية
الزي لصناعات االلبسة الجاهزة
الشركة الصناعية التجارية الزراعية
الصناعات الكيماوية االردنية
العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية
العامة للتعدين
العربية لصناعة المبيدات واالدوية
البيطرية
العربية للصناعات الكهربائية
العربية لصناعة األلمنيوم
اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي
المتحدة لصناعة الحديد والصلب
المصانع العربية الدولية لألغذية
واالستثمار
الموارد الصناعية االردنية
الوطنية لصناعة الصلب
الوطنية لصناعة الكلورين
الوطنية لصناعة االلمنيوم
الوطنية للدواجن
حديد االردن
دار الدواء للتنمية واالستثمار
دار الغذاء
رخام االردن
سنيورة للصناعات الغذائية
شركة البوتاس العربية
مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر
مصانع االجواخ االردنية
مصانع الكابالت المتحدة
مناجم الفوسفات األردنية

21
22
24
25
26
27
28
29
10
12
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
21

السنة
1022

1021

1022

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

11.660.059

4.487.302

6.127.205

7,424,855.33

3,758,328.49

1.904.283

2.001.130

1.545.717

1,817,043.33

239,913.15

271.960

320.496

364.103

237,265.00

183,226.99

284.758

644.032

907.098

611,962.67

312,406.95

3.132.147

2.534.433

1.363.215

2,343,265.00

899,827.21

923.323

1.714.657

2.008.972

1,548,984.00

561,466.02

373.312

307.283

71.152

250,582.33

158,859.66

659.202

1.759.227

1.645.791

1,354,740.00

605,017.99

42.084

44..428

297.594

128,035.33

146,846.79

221.055

377.215

501.249

366,506.33

140,403.62

329.743

231.987

642.076

401,268.67

214,196.61

1.652.151

1.951.345

2.582.000

2,061,832.00

474,668.65

288.064

43.313

110.696

147,357.67

126,427.14

627.355

553.203

752.291

644,283.00

100,617.72

131.476

133.715

68.124

111,105.00

37,239.47

5.103.984

986.778

109.157

2,066,639.67

2,666,767.73

992.087

1.225.981

1.336.771

1,184,946.33

175,967.75

414.139

441.216

601.898

485,751.00

101,493.28

663.243

105.701

31.847

266,930.33

345,197.63

301.486

521.832

255.589

359,635.67

142,328.39

805.026

853.313

749.864

802,734.33

51,762.56

3.045.158

1.653.285

4.714.544

3,137,662.33

1,532,724.52

5.703.184

28.662

216.000

1,910,687.33

3,284,429.25

5.075.941

3.607.834

4.759.076

4,480,950.33

772,560.65

5.827.261

6.423.484

1.932.306

4,727,683.67

2,439,154.09

88.466

62.254

19.092

56,604.00

35,030.41

80.132

2.849.319

3.351.215

2,093,555.33

1,761,641.29

299.691

198.822

130.661

209,724.67

85,040.79

994.608

3.467.814

3.509.287

2,657,236.33

1,440,027.68

6.001.051

5.498.240

4.623.044

5,374,111.67

697,339.02

52.990

200.331

1.069.312

424,980.67

566,464.05

145.255

131.733

222.595

166,527.67

49,024.18
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وأخي اًر ،يوضح الجدول ( )1 – 4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لصافي الربح للشركات
الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة .حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين
( )7,424,855.33 - 56,604.00وبإنحراف معياري ( )35,030.41و ( )3,758,328.49على
التوالي .إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث المتوسط الحسابي اسمنت الشمالية ،فيما حصلت
رخام االردن األردنية على المرتبة األخيرة من حيث المتوسط الحسابي.
ويرى الباحث أن التحسن في صافي أرباح الشركات محل الدراسة عكس فعاليتها ونجاح
إجراءاتها بهدف ضبط اإلنفاق ومواكبة التطورات العالمية ،كما عكس في الوقت نفسه استقرار
األوضا االقتصادية بوجه عام ،وعودة النشاط في العديد من القطاعات.

( 4ـ  1ـ  :)2اإليرادات العامة
يظهر الجداول ( )4 – 4النتائج الوصفية لمتغير اإليرادات العامة (اإليرادات الضريبية
واجمالي اإليرادات المحلية) ،حيث تم حساب المتوسط الحسابي لمتغيرات االيرادات العامة في
الدراسة الحالية.
جدول ()4 - 4
المتوسطات الحسابية لإليرادات العامة
ت

2
1

اإليرادات العامة
الضريبية(ضريبة الدخل والمبيعات)

اإليردات
إجمالي اإليرادات المحلية
المجموع

السنة
1022

1021

1022

المتوسط
الحسابي

3062.2

3351.4

3652.4

3355.333

4198.9

4726.9

5119.1

4681.633

7261.1

8078.3

8771.5

8036.967

يوضح الجدول ( )4 – 4المتوسط الحسابي لإليرادات العامة .حيث تراوحت المتوسطات
الحسابية بين ( )4681.633 - 3355.333بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ
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( .)8036.967إذ جاءت في المرتبة األولى من حيث المتوسط الحسابي إجمالي االيرادات المحلية،
فيما حصلت االيرادات الضريبية على المرتبة الثانية واألخيرة من حيث المتوسط الحسابي.
وهو ما يبين بأن اإليرادات العامة بشقيها لم تعد بمثابة أدوات مالية تمكن الدولة من مجرد
تغطية نفقاتها وتحقيق التوازن في ميزانيتها ،بل أصبح لهذه اإليرادات أهداف اقتصادية واجتماعية
وسياسية تسعة الدولة لتحقيقها على المدى البعيد.

( 4ـ  :)2تصنيف الشركات محل الدراسة إلى ممهدة للدخل أو غير ممهدة
للدخل
في هذه الفقرة تم اإلعتماد على أنموذج الباحث ( )Eckel, 1981الذي استخدم فيه معامل
االختالف لقياس كل من التغير في الدخل والتغير في المبيعات وبيان أي الشركات عينة الدراسة
ممهدة أو غير ممهدة للدخل من خالل المعادلة التالية:

وفي حالة كون النسبة الناتجة من مدشر التمهيد تساوي واحد صحيح أو أقل لكل متغير
من متغيرات الدراسة الثالث تصنف الشركة على أنها ممهدة للدخل وبعكس ذلك تكون غير ممهدة
للدخل وبذلك يتم استبعادها من عملية اختبار الفرضيات .الملحق رقم ( )1يوضح تصنيف كل
شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة ممهدة ام غير ممهدة للدخل.
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( 4ـ

 2ـ  :)2صافي الدخل التشغيلي

يظهر الجدول ( )5 – 4عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية
حسب صافي الربح التشغيلي .إذ يتضح أن عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة
الدراسة الممهدة للدخل ( )25شركة من أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت ( ،)%84بينما بلغ
عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة غير الممهدة للدخل ( )5شركة من
أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت ( ،)%16وهذا يدل على وجود سلوك تمهيد الدخل حسب
صافي الربح التشغيلي في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة.
جدول ()5 - 4
عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية حسب صافي الربح التشغيلي
عدد الشركات

النسبة المئوية

نوع الشركات

الشركات الممهدة للدخل

25

%84

الشركات غير الممهدة للدخل

5

%16

مجموع الشركات

12

%144

( 4ـ

 2ـ  :)1صافي الربح قبل الضريبة

يظهر الجدول ( )6 – 4عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية
حسب صافي الربح قبل الضريبة .إذ يتضح أن عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية
عينة الدراسة الممهدة للدخل ( )25شركة من أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت ( ،)%84بينما
بلغ عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة غير الممهدة للدخل ( )5شركة
من أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت ( ،)%16وهذا يدل على وجود سلوك تمهيد الدخل حسب
صافي الربح قبل الضريبة في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة.
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جدول ()6 - 4
عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية حسب صافي الربح قبل
الضريبة
عدد الشركات

النسبة المئوية

نوع الشركات

الشركات الممهدة للدخل

25

%84

الشركات غير الممهدة للدخل

5

%16

مجموع الشركات

12

%144

( 4ـ

 2ـ  :)2صافي الربح

يظهر الجدول ( )5 – 4عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية
حسب صافي الربح .إذ يتضح أن عدد الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة
الممهدة للدخل ( )25شركة من أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت ( ،)%84بينما بلغ عدد
الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة غير الممهدة للدخل ( )5شركة من
أصل ( )12شركة بنسبة مئوية بلغت ( ،)%16وهذا يدل على وجود سلوك تمهيد الدخل حسب
صافي الربح في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة.
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جدول ()7 - 4
عدد الشركات الممهدة للدخل وغير الممهدة للدخل ونسبتها المئوية حسب صافي الربح
عدد الشركات

النسبة المئوية

نوع الشركات

الشركات الممهدة للدخل

25

%84

الشركات غير الممهدة للدخل

5

%16

مجموع الشركات

12

%144

( 4ـ  :)4تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
قبل البدء في تطبيق تحليل اإلنحدار إلختبار فرضيات الدراسة قام الباحث بإجراء بعض
اإلختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات إلفتراضات تحليل اإلنحدار ،إذ تم التأكد من
عدم وجود إرتباط ٍ
عال بين المتغيرات المستقلة  Multicollinearityبإستخدام معامل تضخم التباين
 )VIF( Variance Inflation Factorواختبار التباين المسموح به  Toleranceلكل متغير من
متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به ( )VIFللقيمة (.)14
وأن تكون قيمة التباين المسموح به  Toleranceأكبر من (.)4.45
وتم التأكد أيضاً من إتبا

البيانات للتوزيع الطبيعي  Normal Distributionبإحتساب معامل

اإللتواء  ،Skewnessإذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل اإللتواء تقل عن
( ،)1والجدول رقم ( )8 - 4يبين نتائج هذه اإلختبارات.
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جدول ()8 - 4
نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء
ت
2
1
2

المتغيرات المستقلة
صافي الربح التشغيلي
صافي الربح قبل الضريبة
صافي الربح

VIF
2.250
1.636
2.088

Skewness Tolerance
0.444
0.611
0.479

05706
05990
05829

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ( )8- 4عدم وجود تداخل خطي متعدد
 Multicollinearityبين أبعاد المتغير المستقل (مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) ،وان
ما يدكد ذلك قيم معيار إختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلألبعاد المتمثلة بـ (صافي الربح
التشغيلي؛ صافي الربح قبل الضريبة؛ صافي الربح) والبالغة (2.250؛ 1.636؛  )2.088على
التوالي والتي تقل عن ( .)14كما يتضح أن قيم إختبار التباين المسموح به ( )Toleranceتراوحت
بين ( )..611- 0.444وهي أكبر من ( )4.45ويعد هذا مدش اًر على عدم وجود إرتباط ٍ
عال بين
المتغيرات المستقلة .وقد تم التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بإحتساب معامل االلتواء
( )Skewnessحيث كانت القيم أقل من (.)1
وتأسيساً على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المستقل،
وان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكان إختبار فرضيات الدراسة
في الشركات عينة الدراسة.
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( 4ـ  :)5إختبار فرضيات الدراسة
 :Hoال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية
المساهمة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى (.)  0.05
الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد Multiple Regression Analysis

للتحقق من أثر سلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل قبل الضريبة وصافي
الدخل) على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في
سوق عمان المالي ،وكما هو موضح بالجدول (.)9-4
جدول ()9-4

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير سلوك تمهيد الدخل على اإليرادات العامة للدولة لدى
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي

ملخص األنموذج

Model Summary
المتغير

()R2

()R
االرتباط

التابع

اإليرادات
العامة

05625

مالحظات:

معامل
التحديد

05279

معامالت اإلنحدار

جدول تحليل التباين األحادي
ANOVA

DF

F

درجات الحرية

المحسوبة

اإلنحدار

2

البواقي

12

المجموع

16

4.657

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05

* قيمة  Fالجدولية عند مستوى (.)3..27( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)1.7.5( )⍺ > 0.05
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*Sig
مستوى
الداللة

05022

Coefficients

β
معامل االنحدار
لمتغيرات الدراسة

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

صافي الدخل
التشغيلي

0.512

2.734

0.012

صافي الدخل
قبل الضريبة

0-.827

-1.058

0.301

صافي الدخل

0.957

1.223

0.234
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يوضح الجدول ( )9-4أثر سلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل قبل
الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية المدرجة في سوق عمان المالي .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة
إحصائية لصافي الدخل التشغيلي على اإليرادات العامة للدولة ،إذ بلغ معامل االرتباط )05625( R
عند مستوى ( .)  0.05أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)05279أي أن ما قيمته ( )05279من
التغيرات في اإليرادات العامة للدولة ناتج عن التغير في صافي الدخل التشغيلي للشركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي ،كما بلغت قيمة درجة التأثير
 )0.512( βلصافي الدخل التشغيلي.
وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بصافي الدخل التشغيلي من قبل
الشركات محل الدراسة يددي إلى زيادة في اإليرادات العامة للدولة بقيمة ( .)0.512ويدكد معنوية
هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( .)4.657وهذا يدكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة،
وعليه ترفض الفرضية العدمية الرئيسة وتقبل الفرضية البديلة الرئيسة التي تنص على:
وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل التشغيلي
على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في
سوق عمان المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
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وللتحقق من تأثير سلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل قبل الضريبة
وصافي الدخل) على اإليرادات العامة للدولة من حيث االيرادات الضريبية واجمالي االيرادات
المحلية ،تم تجزئة الفرضية الرئيسة إلى فرضيتين فرعيتين ،وكما يلي:
 :Ho1ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى (.)  0.05
يوضح الجدول ( )14-4أثر سلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل
قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو
داللة إحصائية لصافي الدخل قبل الضريبة على اإليرادات الضريبية للدولة ،إذ بلغ معامل االرتباط
 )05854( Rعند مستوى ( .)  0.05أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)05720أي أن ما قيمته
( )05720من التغيرات في اإليرادات الضريبية للدولة ناتج عن التغير في صافي الدخل قبل الضريبة
للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي ،كما بلغت قيمة درجة
التأثير  )0.389( βلصافي الدخل قبل الضريبة.
وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بصافي الدخل قبل الضريبة من
قبل الشركات محل الدراسة يددي إلى زيادة في اإليرادات الضريبية للدولة بقيمة ( .)0.389ويدكد
معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( .)20.741وهذا يدكد عدم صحة قبول الفرضية،
وعليه ترفض الفرضية العدمية الفرعية األولى وتقبل الفرضية البديلة الفرعية األولى التي تنص
على:
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وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة
على اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في
سوق عمان المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
جدول ()11-4

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير سلوك تمهيد الدخل على اإليرادات الضريبية للدولة
لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي

ملخص األنموذج

جدول تحليل التباين األحادي

معامالت اإلنحدار

Model Summary

ANOVA

Coefficients

المتغير

()R2

()R
االرتباط

التابع

اإليرادات
الضريبية

05854

مالحظات:

معامل

التحديد

05720

DF

F

درجات الحرية

المحسوبة

اإلنحدار

2

البواقي

12

المجموع

16

20.741

*Sig
مستوى
الداللة

05000

β
معامل االنحدار
لمتغيرات الدراسة

T
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

صافي الدخل
التشغيلي

0.115

0.935

0.360

صافي الدخل
قبل الضريبة

0.389

2.697

0.013

صافي الدخل

- 0.618

-1.200

0.243

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05

* قيمة  Fالجدولية عند مستوى (.)3..27( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)1.7.5( )⍺ > 0.05
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 :Ho2ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى (.)  0.05
يوضح الجدول ( )11-4أثر سلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي ،صافي الدخل
قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو
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داللة إحصائية لصافي الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل على اإليرادات المحلية للدولة ،إذ بلغ
معامل االرتباط  )05884( Rعند مستوى ( .)  0.05أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)05782أي
أن ما قيمته ( )05782من التغيرات في اإليرادات المحلية للدولة ناتج عن التغير في صافي الدخل
قبل الضريبة وصافي الدخل للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان
المالي ،كما بلغت قيمة درجة التأثير  )0.305( βلصافي الدخل قبل الضريبة و ( )05525لصافي
الدخل.
وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى االهتمام بصافي الدخل قبل الضريبة
وصافي الدخل من قبل الشركات محل الدراسة يددي إلى زيادة في اإليرادات المحلية للدولة بقيمة

( )0.305لصافي الدخل قبل الضريبة و ( )05525لصافي الدخل .ويدكد معنوية هذا التأثير قيمة F
المحسوبة والتي بلغت ( .)27.306وهذا يدكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه ترفض
الفرضية العدمية الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة الفرعية الثانية التي تنص على:
وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة
وصافي الدخل على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
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جدول ()11-4

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير سلوك تمهيد الدخل على إجمالي اإليرادات المحلية
للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي

ملخص األنموذج

جدول تحليل التباين األحادي

معامالت اإلنحدار

Model Summary

ANOVA

Coefficients

المتغير

()R2

()R
االرتباط

التابع

معامل
التحديد

DF

F

درجات الحرية

المحسوبة

اإلنحدار
إجمالي
اإليرادات
المحلية

05884

مالحظات:

05782

*Sig
مستوى
الداللة

2

البواقي

12

المجموع

16

27.306

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05

* قيمة  Fالجدولية عند مستوى (.)3..27( )⍺ > 0.05
* قيمة  Tالجدولية عند مستوى (.)1.7.5( )⍺ > 0.05
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05000

β
معامل االنحدار
لمتغيرات الدراسة
صافي الدخل
التشغيلي

0.001

T
المحسوبة
0.012

*Sig
مستوى
الداللة
0.991

صافي الدخل
قبل الضريبة

0.305

2.812

0.010

صافي الدخل

0.515

4.555

0.000
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 5ـ  :)2المقدمة
( 5ـ  :)1مناقشة النتائج
( 5ـ  :)2التوصيات
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( 5ـ  :)2المقدمة
في ضوء التحليـل الـذي تـم فـي الفصـل ال اربـع لنتـائج التحليـل اإلحصـائي الوصـفي لمتغيـرات
الد ارس ــة واختب ــار الفرض ــيات ،ف ــإن ه ــذه الفص ــل يتن ــاول عرضـ ـاً لمجم ــل النت ــائج الت ــي توص ــل إليه ــا
الباحث ،كإجابة عن األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة التـي مثلـت مشـكلتها
والفرضيات التي بنيت عليها ،وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية قدم
الباحث عدداً من التوصيات ،ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة وفق مـا تـم التوصـل إليـه مـن خـالل
التحليل اإلحصائي بما يلي:

( 5ـ  :)1مناقشة النتائج
يمكن تلخيص نتائج التحليل واختبار الفرضيات على النحو التالي:
أوال :نتائج تحليل بيانات الدراسة:
 .1بينت النتائج ان المتوسطات الحسابية لصافي الربح التشغيلي تراوحت بين (- 107,381.33

 )14,522,346.00للشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة.
 .2أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لصافي الربح قبل الضريبة للشركات الصناعية
المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة تراوحت بين (.)7,984,901.33 - 64,415.67
 .3اوضحت النتائج أن المتوسطات الحسابية لصافي الربح تراوحت بين (- 56,604.00

 )7,424,855.33للشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة.
 .4تبين أن المتوسطات الحسابية لإليرادات العامة تراوحت بين ()4681.633 - 3355.333
بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ (.)8036.967
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 .5أشارت النتائج أن الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية عينة الدراسة( )32شركة
تمارس سياسة تمهيد الدخل باستثناء خمسة شركات من اصل( )32التعتبر ممهدة للدخل وعند
كافة المدشرات المالية المستخدمة في حساب سلوك تمهيد الدخل من حيث (صافي الدخل
التشغيلي ،صافي الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل).
 .6كما أشارت النتائج أن نسبة الشركات التي صنفت بأنها شركات ممهدة للدخل باستخدام صافي
الدخل التشغيلي ( ،)%84كما أن نسبة الشركات التي صنفت بأنها شركات ممهدة للدخل باستخدام
صافي الدخل قبل الضريبة بلغت ايضاً ( ،)%84ونفس النسبة لصافي الدخل.
ثانيا :نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار فرضيات الدراسة:
 .1وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل التشغيلي على
اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان
المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة عواد ( )2.11التي بينت أن هناك أث ار ذا داللة إحصائية
لتمهيد الدخل على القيمة السوقية ،وكذلك هناك أثر لتمهيد الدخل على القيمة السوقية في ظل
سياسة توزيع األرباح.
 .2وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة على
اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق
عمان المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
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وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة العبداهلل والحسناوي ( )2..6التي أوضحت أن هناك
مجموعة من المتغيرات التي تعمل كمحددات لسلوك االدارة بإتجاة تمهيد الدخل مثل نو الملكية
والمدفوعات الضريبية ومستوى اداء الشركة.
 .3وجود تأثير ذو داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل من حيث صافي الدخل قبل الضريبة
وصافي الدخل على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية
المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى داللة (.)  0.05
وهذه النتيجة تتفق ونتيجة دراسة العبداهلل وآخرون ( )2112والتي بينت أنه يمكن
االستفادة من هذة الدراسة في معرفة المدثرات التي تدثر في سلوك تمهيد الدخل حيث ان معرفة
هذه المدثرات تساعد في بناء النموذج المقترح لهذه الدراسة.

( 5ـ  :)2التوصيات
 .1ضرورة ادراك مستخدمي المعلومات والمستثمرين في الشركات محل الدراسة لمدى اهمية وتاثير
ظاهرة تمهيد الدخل ومحدداتها وذلك عند اعتمادهم لمعلومات الكشوفات المالية في اتخاذ ق ارراتهم،
اذ ينبغي ان يتوجه االهتمام بشكل خاص الى الشركات التي تتسم بانخفاض مدفوعاتها الضريبية
وارتفا مستوى أدائها.
 .2التوسع في دراسة أسباب ودوافع لجوء إدارات الشركات الغير ممهدة للدخل محل الدراسة إلى
ممارسات تمهيد الدخل ،وعمل دراسات تعتمد أسلوب االستبانة والمقابالت لكل من المحاسبين،
والمدراء الماليين واإلدارة العامة والتدقيق الداخلي والخارجي للوقوف على أسباب تمهيد الدخل
ودوافع إدارات الشركات للقيام بذلك.
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 .3العمل على دراسة ظاهرة تمهيد الدخل والعوامل المدثرة في الشركات محل الدراسة لفترة زمنية
أكبر من الدراسة الحالية.
 .4ضرورة توعية مستخدمي البيانات والمعلومات المالية الهمية ظاهرة تمهيد الدخل ودافع إدارات
الشركات محل إلتبا سلوكيات تمهيد الدخل لكي يتخذوا ق ارراتهم االستثمارية االخرى بشيء من
الحذر وبعيداً إلى حد ما عن االمان المطلق بدقة األرقام المحاسبية وتمثيلها الصادق.
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أوالً :المراجع العربية
.2

ابو الفتوح ،يحيى عبدالغني .(2014( .الجوانب االقتصادية والمالية في الميزانية العامة

للدولة .الرياض :االدارة العامة للطباعة والنشر.
.1

ابو حشيش ،خليل عواد .(2010( .المحاسبة الضريبية .الطبعة االولى ،عمان :دار اثراء

للنشر والتوزيع.
.2

ابو نصار ،محمد ؛ المشاعلة ،محفوظ ؛ الشهوان ،فراس عطاهلل .(2013( .الضرائب

ومحاسبتها ،الطبعة االولى ،عمان :دائرة المكتبة الوطنية.
.4

أبو نصار ،محمد ؛ حمد ،آمنه خميس .)2013( .أثر تمهيد الدخل على العوائد السوقية

للشركات المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية ،مجلة العلوم االدارية.351-329 ،)1( 40 ،
.5

ابوهالل ،مروان محمد خضر .)1020( .بناء نموذج للحد من ظاهرة تمهيد الدخل في

الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية مقارنة مع نموذج ماليزيا،
اطروحة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،االردن.
.6

البارودي ،شريف محمد .)2001( .دراسة اختباريه لجودة القوائم المالية في ظل أساليب

المحاسبةاإلبتكارية .مجلة الفكر التجاري ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس،العدد .351-311 ،3
.7

تيجاني ،بالرقي .)2012( .المحاسبة اإلبداعية :المفاهيم واألساليب المبتكرة لتجميل صورة

الدخل .مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف ،الجزائر ،العدد .12
.8

الجهماني ،عمر عيسى .)1002( .سلوك تمهيد الدخل في االردن :دراسة ميدانية على

الشركات المدرجة في بورصة عمان .المجلة العربية للمحاسبة ،المجلد  ،4العدد.241-204 ،2
.9

الحاج ،طارق محمد .(2009( .المالية العامة .الطبعة االولى ،عمان ،دار صفاء للنشر

والتوزيع.
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 .20الحاج ،طارق .)1999( .المالية العامة .الطبعة االولى ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .22حبيب ،عقيل حمزة .)1002( .تمهيد الدخل :دراسة ميدانية في عينة مختارة من الشركات
الصناعية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
 .21الحجاوي ،حسام أبو علي .)2004( .األصول العلمية والعملية في المحاسبة الحكومية.
الطبعة األولى ،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع.
 .22حميدة ،عيد محمود .)1002( .اثر المعلومات المحاسبية على سلوك متخذ قرار االستثمار
في االسهم :دراسة نظرية تطبيقية .المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،العدد الثاني.
 .24خصاونة ،محمد .)2014( .المالية العامة .الطبعة االولى ،عمان :دار المناهج للنشر.
 .25خطاب ،عزمي احمد يوسف .)2010( .الضرائب ومحاسبتها ،الطبعة االولى ،عمان :دار
االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 .26الخطيب ،خالد شحادة؛ شامية ،احمد زهير .)2012( .المالية العامة .الطبعة الرابعة ،عمان:
دار وائل للنشر.
 .27الخوري ،عبير فايز؛ الشخاترة ،محمد زياد .)1024( .مدى استخدام ممارسات تمهيد الدخل
في قطا الخدمات االردني .المجلة االردنية الدارة االعمال.597-569 ،)4( 20 ،
 .28الداعور ،جبر ابراهيم؛ عابد ،محمد نواف .)1009( .اثر السياسات المحاسبية الدارة
المكاسب على اسعار اسهم الوحدات االقتصادية المتداولة في سوق فلسطين لالوراق المتداولة،
مجلة الجامعة االسالمية الدراسات االنسانية.845-809 ،)2( 27 ،

 .29دهمش ،نعيم؛ ابو زر ،عفاف .)1005( .اخالقيات المحاسبة االبداعية عرض وتحليل.
المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم االدارية والمالية ،جامعة االسراء :عمان.
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 .10الرفاعي ،خليل محمود .)2009( .المحاسبة الضريبية .الطبعة االولى ،عمان :دار المستقبل
للنشر والتوزيع.
 .12الساكني ،وسن يحيى احمد  .)1020(.ادارة االرباح وتاثيرها في جودة المعلومات المحاسبية.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد :العراق.
 .11الشرفاء ،أمجد جميل؛ الحيصات ،حمدان محمد .)2012( .دور القبض االلكتروني لاليرادات
في تعزيز دور فاعلية الرقابة في القطاع العام في االردن .مجلة مدته للبحوث والدراسات17 ،
(.260 – 212 ،)2

 .12الشيرازي ،عباس مهدي .)2990( .مدخل نظرية المحاسبة ،الكويت :ذات السالسل للطباعة
والنشر.
 .14عبد الحميد ،ممدوح .)2999( .اثر السياسات المحاسبية الدارة االرباح على اسعار االسهم
بالتطبيق على االسهم المتداولة في سوق االوراق المصرية .مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة،
جامعة عين الشمس.464-405 ،)2( ،

 .15العبداهلل ،رياض؛ سويدان ،ميشيال وقرعان ،سناء .)1007( .الوسائل والدوافع المدثرة في
سياسة تمهيد الدخل :دراسة ميدانية عن الشركات الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان.
المجلة العربية للمحاسبة.)20( 2 ،
 .16العبداهلل ،رياض والحسناوي ،عقيل .)1006( .العوامل المدثرة في عملية تمهيد الدخل :دراسة
ميدانية على الشركات الصناعية المساهمة العراقية .المجلة العربية للمحاسبة.71-17 ،)2( 9 ،

 .17عجام ،ميثم صاحب وسعود ،علي محمد .)2004( .تخطيط المال العام ،الطبعة االولى،
اربد :دار الكندي.
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 .18عسيري ،عبد اهلل بن علي .)2002( .تمهيد الدخل من قبل الشركات المساهمة السعودية:
دراسة ميدانية .مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية.287-255 ،)1( 19 ،

 .19العمراني ،احمد راهي عبد .)1022( .اثر تمهيد الدخل على العوائد غير العادية لالسهم:
دراسة تطبيقة في عينة من المصارف العراقية .مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية26 ،

(.)2
 .20عناية ،غازي .)1998( .المالية العامة والتشريع الضريبي ،الطبعة االولى ،عمان :دار
البيارق.
 .22عواد ،بهاء صبحي .)2011(.أثر تمهيد الدخل على سياسة توزيع األرباح وانعكاسها على
القيمة السوقية للشركة .أطروحة دكتواره غير منشورة ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
 .21قرعان ،سناء صالح عليان .)1005( .العوامل المدثرة في سياسة تمهيد الدخل :دراسة ميدانية
في الشركات الصناعية االردنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك :االردن.
 .22كتانة ،خيري مصطفى .)1997( .اتجاهات االيرادات الضريبية في االردن والعوامل المؤثرة
فيها .الطبعة االولى ،عمان :طباعة مكتبة الشباب.
 .24نور ،عبد الناصر؛ عدس ،نائل والشريف ،عليان .)2008( .الضرائب ومحاسبتها .الطبعة
الثانية ،عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 .25هويدي ،علي .)2998( .دراسة اختبارية لبعض محددات تمهيد الدخل في الشركات المساهمة
الكويتية .االدارة العامة.)1( 28 ،
 .26الهيتي ،نوزاد عبد الرحمن والخشالي ،منجد عبد اللطيف .)2006( .المدخل الحديث في
اقتصاديات المالية العامة ،الطبعة االولى ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع.
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قائمة المالحق
أوالً :الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في سوق عمان
المالي
ثانيا ً :أسماء الشركات عينة الدراسة
ثالثاً :تصنيف الشركات عينة الدراسة ممهدة ام غير ممهدة للدخل
رابعا ً :نتائج إختبار فرضيات الدراسة
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أوالً :الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في سوق عمان
المالي
ت

الشركة

ت

الشركة

1

اتحاد النساجون العرب

33

اللدلدة لصناعة الورق الصحي

2

أساس للصناعات الخرسانية

34

المتحدة لصناعة الحديد والصلب

1

إسمنت الشمالية

35

المتكاملة للمشاريع المتعددة

4

األردنية إلنتاج األدوية

36

المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية

5

األردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها

37

المصانع العربية الدولية لألغذية واإلستثمار

6

األردنية لصناعات األنابيب

38

الموارد الصناعية األردنية

5

األردنية للصناعات الخشبية

39

الوطنية إلنتاج النفط والطاقة الكهربائية

8

اإلستثمارات العامة

4.

الوطنية لصناعة الصلب

9

اإلقبال للطباعة والتغليف

41

الوطنية لصناعة الكلورين

14

األلبان األردنية

42

الوطنية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية

11

األلبسة األردنية

43

الوطنية لصناعة األلمنيوم

12

الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية

44

الوطنية للدواجن

11

البترول الوطنية

45

حديد األردن

14

الترافرتين

46

دار الدواء للتنمية واإلستثمار

15

الحياة للصناعات الدوائية

47

دار الغذاء

16

الدولية لصناعة السيليكا

48

رخام األردن

15

الزي لصناعات األلبسة الجاهزة

49

سنيورة للصناعات الغذائية

18

الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيمياوية

5.

شركة البوتاس العربية

19

الشرق األوسط للكابالت المتخصصة

51

شركة رم

24

الشركة الصناعية التجارية الزراعية

52

شركة مصفاة البترول األردنية

21

الصناعات البتروكيماوية الوسيطة

53

عافية العالمية

22

الصناعات الكيمياوية األردنية

54

فيالدلفيا لصناعة األدوية

21

الصناعات والكبريت األردنية

55

الكندي للصناعات الدوائية

24

العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

56

مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية

25

العالمية للصناعات الكيماوية

57

مصانع اإلتحاد إلنتاج التبغ والسجائر

26

العامة للتعدين

58

مصلنع االجواخ األردنية

25

العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية

59

مصانع اإلسمنت االردنية

28

العربية لصناعة المواسير المعدنية

6.

مصانع الخزف األردنية

29

العربية للصناعات الكهربائية

61

مصانع الزيوت النباتية األردنية

14

العربية لصناعة األلمنيوم

62

مصانع الكابالت المتحدة

11

القدس للصناعات الخرسانية

63

مصانع الورق والكرتون األردنية

12

القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية

64

مناجم الفوسفات االردنية
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ثانيا ً :أسماء الشركات عينة الدراسة
ت

الشركة

1

اسمنت الشمالية

2

االستثمارات العامة

1

االقبال للطباعة والتغليف

4

االلبان االردنية

5

البترول الوطنية

6

الحياة للصناعات الدوائية

5

الزي لصناعات االلبسة الجاهزة

8

الشركة الصناعية التجارية الزراعية

9

الصناعات الكيماوية االردنية

14

العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

11

العامة للتعدين

12

العربية لصناعة المبيدات واالدوية البيطرية

11

العربية للصناعات الكهربائية

14

العربية لصناعة األلمنيوم

15

اللدلدة لصناعة الورق الصحي

16

المتحدة لصناعة الحديد والصلب

15

المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار

18

الموارد الصناعية االردنية

19

الوطنية لصناعة الصلب

24

الوطنية لصناعة الكلورين

21

الوطنية لصناعة االلمنيوم

22

الوطنية للدواجن

21

حديد االردن

24

دار الدواء للتنمية واالستثمار

25

دار الغذاء

26

رخام االردن

25

سنيورة للصناعات الغذائية

28

شركة البوتاس العربية

29

مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

14

مصانع االجواخ االردنية

11

مصانع الكابالت المتحدة

12

مناجم الفوسفات األردنية
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ثالثاً :تصنيف الشركات عينة الدراسة ممهدة ام غير ممهدة للدخل
مدشر التمهيد لصافي

مدشر التمهيد لصافي

مدشر التمهيد لصافي

0.648043388

1.25320266
0.094585667





ت

الشركة

1

اسمنت الشمالية

1.25320266

2

االستثمارات العامة

0.094585667

0.012498253

1

االقبال للطباعة والتغليف

0.038275044

0.003980659

0.038275044

4

االلبان االردنية

0.065281807

0.030943204

0.065281807

5

البترول الوطنية

1.135909915

0.439854785

1.135909915

6

الحياة للصناعات الدوائية

0.457248313

0.16346571

0.457248313



5

الزي لصناعات االلبسة الجاهزة

0.16023448

0.109561654

0.16023448



8

الشركة الصناعية التجارية الزراعية

0.063736083

0.030057495

0.063736083



9

الصناعات الكيماوية االردنية

4.031046315

13.88088498

4.031046315

14

العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية

0.040935444

0.017744027

0.040935444

11

العامة للتعدين

1.026911788

2.383069848

1.026911788

12

العربية لصناعة المبيدات واالدوية البيطرية

0.136851046

0.027354571

0.136851046



11

العربية للصناعات الكهربائية

0.014828628

0.009135372

0.014828628



14

العربية لصناعة األلمنيوم

0.062371295

0.01082782

0.062371295



15

اللدلدة لصناعة الورق الصحي

0.466503171

0.238437905

0.466503171



16

المتحدة لصناعة الحديد والصلب

0.002397209

0.002935262

0.002397209



15

المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار

0.913517609

0.11267565

0.913517609



18

الموارد الصناعية االردنية

0.065392129

0.015920763

0.065392129



19

الوطنية لصناعة الصلب

0.114660836

1.484619068

0.114660836

24

الوطنية لصناعة الكلورين

0.024416798

0.015375513

0.024416798



21

الوطنية لصناعة االلمنيوم

0.065376885

0.003698712

0.065376885



22

الوطنية للدواجن

0.056497056

0.028369776

0.056497056



21

حديد االردن

0.003164561

0.005126682

0.003164561



24

دار الدواء للتنمية واالستثمار

0.08879044

0.0133638

0.08879044



25

دار الغذاء

0.196135382

0.133653373

0.196135382



26

رخام االردن

0.004948505

0.002664098

0.004948505



25

سنيورة للصناعات الغذائية

0.118271736

0.087352409

0.118271736



28

شركة البوتاس العربية

0.246820718

0.111929443

0.246820718



29

مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر

0.066493565

0.033394767

0.066493565



14

مصانع االجواخ االردنية

0.547596996

0.071228787

0.547596996



11

مصانع الكابالت المتحدة

0.038420442

0.045640599

0.038420442



12

مناجم الفوسفات األردنية

0.033366579

0.037102806

0.033366579



الربح التشغيلي

الربح قبل الضريبية

الربح

ممهدة للدخل

غير ممهدة
للدخل
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 نتائج إختبار فرضيات الدراسة:ً رابعا
 صافي، ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي:Ho
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات العامة للدولة لدى الشركات الصناعية
.)  0.05( المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى

Model Summary
Model

R

.615a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.378

.297

1512047.46505

a. Predictors: (Constant), SumC, SumA, SumB

ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual

Total

df

Mean Square

3194165393660

3 1064721797886

9.650

9.883

5258461334080

23 2286287536556

7.040

.828

8452626727741

F

Sig.

4.657

.011b

26

6.690

a. Dependent Variable: VAR00013
b. Predictors: (Constant), SumC, SumA, SumB

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
1058163.023

425174.787

SumA

.291

.106

SumB

-.940

SumC

1.147

(Constant)
1

Std. Error

a. Dependent Variable: VAR00013

Beta
2.489

.020

.512

2.734

.012

.889

-.827

-1.058

.301

.937

.957

1.223

.234
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 صافي، ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي:Ho1
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات الضريبية للدولة لدى الشركات الصناعية
.)  0.05( المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى

Model Summary
Model

R

.854a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.730

.695

913072.40336

a. Predictors: (Constant), SumC, SumA, SumB

ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual

Total

df

Mean Square

5187645103339

3 1729215034446

3.400

4.467

1917512791709

23

F

Sig.

20.741

.000b

833701213786.

3.117

657

7105157895048

26

6.520

a. Dependent Variable: VAR00014
b. Predictors: (Constant), SumC, SumA, SumB

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
186705.000

256748.134

SumA

.060

.064

SumB

1.447

SumC

-.679

(Constant)
1

Std. Error

a. Dependent Variable: VAR00014

Beta
.727

.474

.115

.935

.360

.537

1.389

2.697

.013

.566

-.618

-1.200

.243
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 صافي، ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية لسلوك تمهيد الدخل (صافي الدخل التشغيلي:Ho2
الدخل قبل الضريبة وصافي الدخل) على اإليرادات المحلية للدولة لدى الشركات الصناعية
.)  0.05( المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي عند مستوى

Model Summary
Model

R

.884a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.781

.752

1022741.96345

a. Predictors: (Constant), SumC, SumA, SumB

ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual

Total

df

Mean Square

8568728817980

3 2856242939326

4.730

8.246

2405802584741

23 1046001123800

0.004

.435

1097453140272

F

Sig.

27.306

.000b

26

14.730

a. Dependent Variable: VAR00015
b. Predictors: (Constant), SumC, SumA, SumB

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
-64605.698

287586.274

SumA

.001

.072

SumB

-1.690

SumC

2.888

(Constant)
1

Std. Error

a. Dependent Variable: VAR00015

Beta
-.225

.824

.001

.012

.991

.601

-1.305

-2.812

.010

.634

2.115

4.555

.000

