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 المستخلص

إلعداد كشف  Louis Rodrigo ـالثانوٌة ل –ٌهدف هذا البحث إلى تطبٌق نموذج األرباح الهٌكلٌة 

 الدخل المصرفً ألغراض قٌاس األداء المصرفً من خالل الدمج بٌن معلومات هذا الكشف ومعلومات
التحلٌل المالً والمحاسبة اإلدارٌة. ان المشكلة األساسٌة التً ٌتعامل معها هذا البحث تتمثل فً حاجة 
اإلدارة لكشف ٌساعدها على اتخاذ القرارات الداخلٌة بصورة سلٌمة وخاصة فٌما ٌتعلق بتقٌٌم القدرة 

جدٌد لكشف الدخل عرضه اإلٌرادٌة للمصرف وتحلٌل ربحٌته. وٌمكن حل هذه المشكلة من خالل نموذج 
ً لتقدٌم معلومات ( Louis Rodrigoأحد الباحثٌن فً مصرف البرازٌل المركزي، وهو ) ٌهدف أساسا

لإلدارة، ٌقوم على أساس فصل أنشطة وأعمال المصرف إلى أنشطة هٌكلٌة، وأخرى غٌر هٌكلٌة، أو 
نوٌة. الفرضٌة األساسٌة للبحث الثا-ثانوٌة، تحت نموذج ٌسمى كشف الدخل على أساس األرباح الهٌكلٌة

أكثر قدرة على توفٌر معلومات تخدم اإلدارة فً تقٌٌم القدرة اإلٌرادٌة أن كشف الدخل الجدٌد هً 

للمصرف من كشف الدخل التقلٌدي لألغراض الخارجٌة. لقد تم تطبٌق هذا الكشف على البٌانات المالٌة 
وذلك باستخدام البٌانات المتاحة على موقع  9020-9002المنشورة لمصرف البحرٌن الوطنً للعامٌن 

المصرف دون الولوج فً تفاصٌل هذه البٌانات، كما تم استخدام معلومات الكشف ألغراض التحلٌل 
بالنسب المالٌة وتطبٌق نقطة التعادل وتكلفة الفرصة البدٌلة كؤسالٌب فً المحاسبة اإلدارٌة.خلص البحث 

ً أكبر وأكثر انسجاما مع حاجة اإلدارة للمعلومات إلى عدة استنتاجات منها: إن هذا ا لكشف ٌوفر إفصاحا

ألغراض تقٌٌم األداء المصرفً وتحلٌل ربحٌة المصرف وأنه ٌمكن استنباط مجموعة من النسب المالٌة 
 األكثر أهمٌة فً هذا المجال. 

 
التحلٌل المالً، ،األرباح الهٌكلٌة، األرباح الثانوٌة، نسب RODRIGOنموذج : الكلمات المفتاحٌة

 المحاسبة اإلدارٌة.
Abstract 

The aim of this study is the application of the structural- secondary earnings model - for 

LOUIS RODRIGO to prepare the income statement of the bank. The purpose of the new income 

statement is measuring the banking performance through the integration of information for the 

financial statement analysis and management accounting. The main problem in this research is the 

need of management to help them for internal decision-making, particularly with regard to 

evaluate the power earnings of the bank and analyze profitability. This problem can solve through 

a new model of the income statement introduced by one of the researchers in the Central Bank of 

Brazil; LOUIS RODRIGO is mainly intended to provide information to management based on the 

separation of activities of the bank to the activities of structural and other non -structural or minor 

under a model called the income statement on the basis of structural – secondary profits. The basic 

premise of the study is that the new income statement is more able to provide information from the 

current income statement in evaluating the power earnings to the bank. The new statement is to 

apply on the financial statements published by the National Bank of Bahrain for the years 2009-

2010, using data available on the website of the bank without entering into details of these data. 

The information of the statement is used for the purposes of analysis by financial ratios and the 

application of break-even point and the opportunity cost as methods of management accounting. 

The study concluded  several conclusions, including that this statement provides disclosures bigger 

and more consistent with the need of management for information for the purposes of evaluating 

the performance of the bank and analysis profitability and that it  could devise a set of financial 

ratios most important in this area. 

Keywords: Rodrigo Model, Structural Profits, Secondary Profits, Financial Analysis Ratio, 

Management Accounting. 
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 المقدمة

من مصرف   (Louis Rodrigoلٌل كشف الدخل الذي إقترحه )ٌتناول البحث دراسة وتح

-9002البرازٌل المركزي وتطبٌقه على البٌانات المالٌة المنشورة لبنك البحرٌن الوطنً للفترة 

. إن اإلدارة المصرفٌة تمتلك معلومات مختلفة ٌمكن أن تستخدمها التخاذ مختلف أنواع 9020

ٌتضمن هذه المعلومات، وٌحتوٌها بؤسلوب ٌمكن معه  القرارات، إال أنها تحتاج توظٌف منهج

تحقٌق االستخدام األمثل لهذه المعلومات، خاصة فٌما ٌتعلق بقٌاس األداء المصرفً، من خالل 

الطرٌقة األكثر شٌوعاً واستخداماً، وهً التحلٌل بالنسب المالٌة حٌث تتبع المصارف فً إعداد 

الشركات دون تمٌٌز لخصوصٌة المصارف وطبٌعتها كشف الدخل األسلوب التقلٌدي الذي تعده 

خاصة كشف الدخل ذي الخطوة الواحدة، الذي ٌجمع اإلٌرادات فً مرحلة واحدة ومن ثم تنزل منه 

المصارٌف دفعة واحدة للحصول على صافً الدخل دون تمٌٌز لما هو دخل تشغٌلً ناتج عن 

ناتج عن عملٌات أخرى غٌر تشغٌلٌة بشكل العملٌات الرئٌسة التً تقوم بها المصارف أو الدخل ال
 مشابه لما ٌعرف بكشف الدخل ذي الخطوات المتعددة. 

ٌهدف أساساً  (Louis Rodrigoفً هذا البحث فقد تم استخدام نموذج لكشف الدخل قدمه )

لتقدٌم معلومات لإلدارة لألغراض الداخلٌة، ٌقوم على أساس فصل أنشطة وأعمال المصرف إلى 

ٌة، وأخرى غٌر هٌكلٌة، أو ثانوٌة، تحت نموذج ٌسمى كشف الدخل على أساس أنشطة هٌكل

الثانوٌة. إن عملٌة الفصل تسمح لإلدارة المصرفٌة إستخدام معلومات الكشف -األرباح الهٌكلٌة

 إلغراض التحلٌل المالً وبعض تطبٌقات المحاسبة االدارٌة فً المصرف.

أكثر قدرة على توفٌر معلومات تخدم اإلدارة  الفرضٌة األساسٌة هً أن كشف الدخل الجدٌد

فً تقٌٌم القدرة اإلٌرادٌة للمصرف من كشف الدخل التقلٌدي لألغراض الخارجٌة. ٌهدف البحث 

الثانوٌة فً بنك -لألرباح الهٌكلٌة Rodrigo ـالى توضٌح طرٌقة تطبٌق نموذج كشف الدخل ل

.كما تم تحدٌد واستخراج 9020-9002لعامً  البحرٌن الوطنً من خالل البٌانات المالٌة المنشورة

بعض النسب المالٌة المستخلصة من النموذج الجدٌد لمساعدة اإلدارة فً تقٌٌم القوة اإلٌرادٌة 

 للمصرف.

واخٌراً، فإنه قد تم احتساب بعض التطبٌقات الخاصة بالمحاسبة اإلدارٌة اعتماداً على 

 معلومات الكشف الجدٌد.
سة أقسام. خصص القسم األول إلستعراض منهجٌة البحث، فً حٌن قسم هذا البحث الى خم

 Rodrigoخصص القسم الثانً للدراسات السابقة، أما الثالث فقد غطة طبٌعة المقترح الذي قدمه 

ومضامٌنه األساسٌة. أما القسم الرابع فقد خصص للدراسة المٌدانٌة وتطبٌق النموذج على البٌانات 

. واخٌراً، فإن القسم الخامس تناول اهم 9020-9002بحرٌن الوطنً المالٌة المنشورة لبنك ال

 االستنتاجات والمقترحات التً خلص الٌها هذا البحث.

 منهجٌة البحث

 ٌستعرض الباحث منهجٌة البحث كما ٌلً:

 مشكلة البحث -0

إن المشكلة األساسٌة التً ٌتعامل معها هذا البحث، تتمثل فً أن كشف الدخل التقلٌدي الذي 

ده المصارف، ٌمكن أن ٌوفر معلومات مهمة لألطراف المستفٌدة، إال أنه ال ٌخدم القرارات تع

الداخلٌة لإلدارة. ولهذا فإن تعدٌل هذا الكشف، والمعلومات الواردة فٌه، ٌمكن من تقٌٌم القوة 

اإلٌرادٌة للمصرف وتحلٌل ربحٌته. وٌمكن حل هذه المشكلة من خالل نموذج جدٌد لكشف الدخل 
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ً لتقدٌم  (Louis Rodrigoضه أحد الباحثٌن فً مصرف البرازٌل المركزي وهو )عر ٌهدف أساسا

معلومات لإلدارة ٌقوم على أساس فصل أنشطة وأعمال المصرف إلى أنشطة هٌكلٌة، وأخرى غٌر 

الثانوٌة. وٌمكن  - هٌكلٌة، أو ثانوٌة، تحت نموذج ٌسمى كشف الدخل على أساس األرباح الهٌكلٌة

 مشكلة البحث من خالل األسئلة اآلتٌة:صٌاغة 

–( األرباح الهٌكلٌة Louis Rodrigoكٌف ٌمكن إعداد كشف الدخل على أساس نموذج ) . أ

 ؟فً عٌنة البحثالثانوٌة 

–( األرباح الهٌكلٌة Louis Rodrigoكٌف ٌمكن استخدام كشف الدخل على أساس نموذج ) . ب

 ؟البحث عٌنة اإلٌرادٌة للمصرف الثانوٌة فً تقٌٌم القدرة

 ما النسب المالٌة المستنبطة من كشف الدخل الجدٌد ألغراض التحلٌل المالً؟ . ت

كٌف ٌمكن استخدام معلومات المحاسبة اإلدارٌة المستنبطة من الكشف الجدٌد ألغراض  . ث

 اإلدارة؟
 أهداف البحث -9

 ٌهدف هذا البحث إلى تحقٌق ما ٌلً:

الثانوٌة فً بنك البحرٌن الوطنً من -ةلألرباح الهٌكلٌ Rodrigo ـتطبٌق نموذج كشف الدخل ل . أ

 .9020-9002خالل البٌانات المالٌة المنشورة لعامً 

تحدٌد واستخراج بعض النسب المالٌة المستخلصة من النموذج الجدٌد لمساعدة اإلدارة فً  . ب

 تقٌٌم القوة اإلٌرادٌة للمصرف.

 لومات الكشف الجدٌد.احتساب بعض التطبٌقات الخاصة بالمحاسبة اإلدارٌة اعتماداً على مع . ت

 فرضٌة البحث  -3

ٌعد الجدٌد بموجب نموذج لوٌس رودرٌكو كشف الدخل اعداد  الفرضٌة األساسٌة هً أن

أكثر قدرة على توفٌر معلومات تخدم اإلدارة فً تقٌٌم القدرة اإلٌرادٌة للمصرف من كشف الدخل 

 التقلٌدي لألغراض الخارجٌة.

 أهمٌة البحث -4

ه ٌحاول نقل معرفة علمٌة محاسبٌة جدٌدة غٌر مطبقة فً بلداننا تؤتً أهمٌة البحث من أن

العربٌة لالستفادة منها فً خدمة النظام المصرفً العربً، وخاصة فٌما ٌتعلق بتقٌٌم القدرة 
اإلٌرادٌة للمصارف، حٌث أن هذه المعرفة المحاسبٌة الجدٌدة، تمثل كشف دخل ٌستخدم لألغراض 

اً ما ٌتم تجاهل حاجاتها بحجة أنها تملك المعلومات الكافٌة التخاذ القرار، الداخلٌة لإلدارة، التً غالب

ذلك أنها تستخدم كشف الدخل التقلٌدي لألغراض الداخلٌة كما هو علٌه لألغراض الخارجٌة. من 

( لكً ٌوضح آلٌة (Louis Rodrigoناحٌة ثانٌة، فإن هذا البحث ٌمثل محاولة لتطبٌق نموذج 

 الستفادة من معلومات هذا الكشف الجدٌد.التطبٌق، وطرٌقة ا

 عٌنة البحث -5

. وقد 9020-9002تم تطبٌق النموذج على البٌانات المالٌة المنشورة لبنك البحرٌن الوطنً  

 تم استخراج هذه الكشوفات من الموقع االلكترونً للبنك.

 حدود البحث -6

 تم تطبٌق النموذج مع وجود بعض المحددات اآلتٌة:

ً ٌستخدم ألغراض تقٌٌم القوة اإلٌرادٌة السابقة والمستقبلٌة، ولكن فً هذه إن النموذج أساس . أ ا

الدراسة سوف ٌتم استخدامه فقط ألغراض إعداد كشف الدخل على أساس البٌانات الماضٌة، 

 وهذا ٌعنً استخدامه ألغراض تقٌٌم القدرة اإلٌرادٌة السابقة.
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 .9020-9002لى موقع المصرف للعامٌن إن البحث ٌستخدم البٌانات المالٌة المنشورة فقط ع . ب

 الدراسات السابقة

ان الممقتارح لام ٌقاع على الرغم من عدم وجود دراسات ساابقة فاً صالب الموضاوع بسابب 

حٌز التطبٌق لكً ٌمكن مناقشته بالتفصٌل، إال أن هناك بعاض الدراساات ذات العالقاة بتقٌاٌم ربحٌاة 

 المصارف والمإسسات المالٌة. 

( قصاااور الكشاااوفات المالٌاااة التاااً تعااادها 9002)  Judijanto and Khmaladzeدرس 

المصاارف لغاارض تقٌااٌم االداء والقٌااام بعملٌاة التحلٌاال المااالً لهااذه المصاارف. وقااد قااام الباحثااان 

بدراسة بعض جوانب التحلٌال الماالً كالربحٌاة والساٌولة وخلصاا الاى ان هنااك بٌاناات اساساٌة فاً 

 ال ٌمكن الحصول علٌها من هذه الكشوفات.عملٌة التحلٌل المالً للمصارف 

( دور المحاساابة االدارٌااة فااً القطاااع المصاارفً بااالتطبٌق علااى 9002) Adedjiكمااا درس 

. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل استبانة وزعات WEMA BANKمصرف 
لٌاة اتخاااذ القارار فااً علاى العااملٌن فااً المصارف لتقٌاٌم دور معلومااات المحاسابة االدارٌااة فاً عم

المصرف. وقد خلص البحث الى وجود اهمٌاة متزاٌادة لهاذه المعلوماات فاً عملٌتاً الرقاباة وتقٌاٌم 

االداء. كماا خلاص البحااث الاى ضارورة تعزٌااز دور المحاسابة االدارٌاة فااً القطااع المصارفً ماان 

 راتٌجٌة.خالل استخدام تطبٌقاتها الحدٌثة وخاصة ما ٌتعلق بالمحاسبة االدارٌة االست

( دور المحاسبة االدارٌة فً القطااع المصارفً فاً كٌنٌاا حٌاث 9022) NDWIGAودرس  

ناقش الباحث مشكلة عدم تطبٌق تقنٌاات المحاسابة االدارٌاة فاً هاذا القطااع علاى الارغم مان وجاود 

ضرورة ملحة لتطبٌقها خاصة فً مجاال تحقٌاق االهاداف االساتراتٌجٌة للمصارف والمتعلقاة باالمٌزة 

افساٌة. وقاد خلااص البحاث الااى ضارورة تااوفٌر قاعادة بٌانااات لتطبٌاق تقنٌااات المحاسابة االدارٌااة التن

 بشكل ٌساعد على دعم المٌزة التنافسٌة للمصرف.

( العالقة بٌن ربحٌة المصارف وبعض العوامل الداخلٌاة 9022) Ramadan et alكما درس 

سانوات. وقااد خلااص  20صاارف لماادة م 20والخارجٌاة المااإثرة علاى تقٌااٌم ربحٌتهاا لعٌنااة قوامهااا 

البحاث الاى نتٌجاة مفادهاا وجاود تاؤثٌر لارأس ماال المصارف علاى ربحٌتاه وان المصاارف المربحاة 

هاً تلاك المصاارف التااً تتمتاع بقادرة علااى تنظاٌم رأس مالهاا بطرٌقاة جٌاادة، باالضاافة الاى وجااود 

 تؤثٌر لخصائص المصرف على ربحٌته.
قااد درسااا محااددات ربحٌاة المصااارف علااى أساااس ( ف9022) Staikouras and Woodاماا 

معدل العائد على االصول والذي ٌتاؤثر بمجموعاة عوامال داخلٌاة وخارجٌاة ال ٌمكان إساتنباطها مان 

كشف الدخل فقط وإنما هناك عوامال أخارى بحاجاة الاى تحلٌال متعماق لمعرفاة آثارهاا علاى ربحٌاة 

لساوق والبٌئاة االقتصاادٌة والقارارات المصاارف. وقاد خلاص الباحثاان الاى وجاود تاؤثٌر لمتغٌارات ا

 التً تتخذها االدارة لدعم ربحٌة المصارف.

تقٌااٌم لمحااددات ربحٌاة للمصااارف فااً نٌجٌرٌاا، إذ ٌحتاال هااذا  )Ani et al. (9029ودرس 

الجانااب جاازءاً رئٌساااً فااً تقٌااٌم قاادرة المصااارف علااى تحقٌااق الربحٌااة. وقااد درس الباااحثون هااذه 

سانوات. وقاد خلاص البحاث الاى ان حجام المصارف  20مصارفاً لمادة  21المحددات لعٌناة قوامهاا 

 وتركٌبة أصوله ورأسماله تمثل المحددات االساسٌة لتقٌٌم قدرة المصارف على تحقٌق االرباح.

( محددات ربحٌة المصارف فً ضوء كشف الدخل التقلٌدي الاذي 9029) Ayeleكما درس 

سانوات. تام قٌااس ربحٌاة المصاارف مان خاالل  20مان المصاارف االثٌوبٌاة لمادة  7تعده عٌنة مان 

مجموعة مقاٌٌس مستخرجة من كشف الدخل وهً معادل العائاد علاى االصاول ومعادل العائاد علاى 
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حقوق المالكٌن وهاامش رباح الفوائاد. وقاد خلاص البحاث الاى ان عوامال كفاٌاة رأس الماال وكفااءة 

 وحجم المصرف اإلدارة

تتعلاااق بطبٌعاااة  أخاارىعااان وجااود عوامااال  فضاااالً  اإلثٌوبٌااةتااإثر علاااى ربحٌااة المصاااارف 

 االقتصاد.

 الثانوٌة –نموذج كشف الدخل على أساس األرباح الهٌكلٌة 

أطلق علٌه  9009إطاراً لتحلٌل إٌرادات المصرف عام   Rodrigo Luis Rosa Coutoقدم 

المعلومات الثانوٌة ، منطلقاً من فكرة أساسٌة تتعلق بالنقص الكبٌر فً  –نموذج األرباح الهٌكلٌة 

التً ٌقدمها كشف الدخل التقلٌدي، وخاصة فٌما ٌتعلق باألداء المصرفً لغرض تقٌٌم أنشطة 

المصارف لألغراض الداخلٌة. أن كشف الدخل التقلٌدي ٌعرض معلومات ٌمكن أن تكون مفٌدة 

أن  Rodrigoلألطراف الخارجٌة ولكنها أقل فائدة للطرف الداخلً المهم، وهو اإلدارة، وٌرى 

تحلٌل إٌرادات المصرف لألغراض الداخلٌة ٌتم من خالل اإلجابة على ثالثة أسئلة تمثل 
 :( ,Rodrigo, 2002) افتراضات النموذج المقترح وهً

 ما هً النتائج المتوقعة ومجموعة الظروف التً ٌمر بها المصرف؟ . أ

 كٌف ٌتولد الدخل؟ . ب

القروض، زٌادة اإلٌرادات، الدٌون  ما هً حساسٌة اإلٌرادات للتغٌٌر فً معدالت الفائدة، حجم . ت

 وعوامل البٌئة المصرفٌة األخرى؟ 

طبق هذا النموذج فً أحد المصارف البرازٌلٌة التً ٌعمل فٌها مقترحه. وقد تم اختٌار هذا 

 . Financial Stability Instituteمن قبل  9009المقترح كؤفضل عمل فً عام 

المالٌة واإلدارٌة على حد سواء، وهو بالتالً ٌجمع بٌن ٌستخدم معلومات المحاسبة  إن هذا النموذج

إمكانٌة استخدام المعلومات التارٌخٌة ألغراض التنبإ بالمستقبل، فضالً عن أنه ٌستخدم هذه 

 المعلومات ألغراض التحلٌل المالً، الذي سوف ٌمكن إدارة المصرف من اتخاذ قرارات تتعلق

 ,Rodrigo) ٌنقسم إلى خمسة أقسام أساسٌة وهً Rodrigo بؤداء المصرف وربحٌته. إن نموذج

2002): 

 أهداف النموذج: وهً تتعلق باألسئلة التً طرحها النموذج . -

 المفاهٌم: وهً تخص تصنٌف فقرات كشف الدخل وعرض النموذج المقترح . -
 استخدام النموذج ألغراض التحلٌل المالً . -

 استخدام النموذج ألغراض المحاسبة اإلدارٌة . -

 أساس هذه األقسام ٌتم تحلٌل القوة اإلٌرادٌة للمصرف.  وعلى -

 وفٌما ٌلً عرض لهذه األقسام:

 ٌتعلق هذا القسم باألسئلة األساسٌة التً طرحها النموذج وهً ::  األهداف -0

 ما هً النتائج المتوقعة ومجموعة الظروف التً ٌمر بها المصرف؟ - أ

ته فً تولٌد اإلٌرادات الكافٌة إن نشاط ودٌمومة المصرف، تعتمد بشكل كبٌر على قدر

لحماٌة وتعزٌز رأس ماله وبالتالً تولٌد قٌمة إضافٌة للمساهمٌن، وتعتبر اإلٌرادات مإشراً مهماً 

 . Beckmann, 2007, 4)) ٌشٌر إلى السالمة المالٌة للمصرف

إن أهمٌاة هااذا السااإال تنبااع ماان أن اإلٌاارادات المساجلة فااً سااجالت المصاارف غٌاار كافٌااة 

التخاااذ رأي ساالٌم حااول األداء المااالً للمصارف، وذلااك ألن هااذه اإلٌاارادات تعكااس األداء كؤسااس 

ومن ثم فإن اإلدارة ستحتاج إلى التنبإ باإلٌرادات المستقبلٌة وأثرهاا علاى المركاز الماالً  ،الماضً

للمصرف. وحٌث أن إٌرادات المصرف وأنشطته تتعرض إلاى أحاداث اقتصاادٌة مختلفاة، قاد تاإدي 
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ور المركااز المااالً ونتاائج األعمااال لااه، فقااد أصاابح مان الضااروري األخااذ بنظاار االعتبااار إلاى تااده

مجموعة الظروف المحٌطة بالمصارف عناد التنباإ بإٌراداتاه. وفقاا لاذلك فاإن كشاف الادخل التقلٌادي 

الذي ٌعكس األداء الماضً فقط وبالشكل الذي تعده الشركات بغض النظر عن طبٌعتها وتخصصها 

ا ألغاراض تقٌااٌم أداء المصارف فاً مواجهاة الظااروف المحٌطاة وتؤثٌرهاا علاى هااذا لان ٌكاون كافٌا

األداء، وبالتالً أصبح من الضروري تقدٌم كشف تحلٌلً أكثار تصانٌفاً، ٌسااعد إدارة المصارف فاً 

 معالجة وتفسٌر المعلومات ألغراض تقٌٌم أداء المصرف.

 كٌف ٌتولد الدخل ؟ - ب

شغٌلٌة المستمرة التً ٌقوم بها المصرف، والتً انشؤ من ٌتعلق السإال الثانً بالعملٌات الت

أجلها، بحٌث تكون هً المصدر الرئٌس للدخل، وبالتالً فإن السإال ٌتعلق بالطرٌقة التً ٌكتسب 

بها المصرف دخله. ومن ثم فإن السإال ذو جانبٌن: ٌتعلق األول بمساهمة كل نشاط من أنشطة 

ق الثانً بكون هذا النشاط متكرر الحدوث، أو أنه غٌر المصرف فً تولٌد الدخل، فً حٌن ٌتعل
 متكرر.

إن معظم دخل المصرف ٌؤتً من مصادر طبٌعٌة متكررة الحدوث ومستقرة إلى حد كبٌر 

ً لتغطٌة المصارٌف التشغٌلٌة وتوفٌر معدل عائد على الدخل ٌكفً لتحقٌق  وهو ٌجب أن ٌكون كافٌا

 أهداف المستثمرٌن.

تصنٌف مصادر الدخل إلى مصادر طبٌعٌة متكررة الحدوث وأخرى  وعلى هذا األساس فإن

ً إعداد كشف الدخل المقترح لتمكٌن اإلدارة من تقٌٌم مدى  غٌر متكررة الحدوث ٌمثل جانباً مهماً ف

 اعتمادها على أي مصدر من هذه المصادر فً تقٌٌم القوة اإلٌرادٌة وتحسٌن األداء.

 ، زٌادة اإلٌرادات،، حجم القروضً معدالت الفائدةما هً حساسٌة اإلٌرادات للتغٌٌر ف  - ت

 الدٌون وعوامل البٌئة المصرفٌة األخرى؟

إن تقٌٌم حساسٌة إٌرادات المصارف للتغٌارات فاً الظاروف المحٌطاة ٌعتبار جازًء مهمااً مان 

عملٌة تقٌٌم أداء المصرف، ألنها تقود إلى تقٌٌم المخاطرة التاً ٌتعارض إلٌهاا المصارف، وهاذا هاو 

السإال الثالث. إال أن المشكلة األساساٌة هاً أن كشاف الادخل التقلٌادي ال ٌمكان اإلدارة مان جوهر 

إجراء عملٌة تقٌٌم للمخاطرة التً تعمل ضامنها. وعلاى هاذا األسااس فاإن النماوذج المقتارح ٌسااعد 

اإلدارة فااً إجااراء عملٌااة التقٌااٌم ألنااه ٌااربط اإلٌاارادات بعواماال أخاارى منهااا أسااعار الفائاادة وحجاام 
 (.Rodrigo, 2002القروض )

 وهً تتعلق بثالثة جوانب:المفاهٌم الخاصة بالكشف:  -9

 عوامل تصنٌف مفردات الدخل -أ

فً ضوء النموذج المقترح فإن مفردات الدخل من إٌرادات ومصروفات ٌتم تقسٌمها فً 

ٌة. وبشكل : العوامل األساسٌة المحددة للربحٌة والعوامل الثانوٌة المحددة للربحٌن وهماضوء محدد

 أساسً، فإن المعٌار المستخدم فً التقسٌم هو ارتباط العملٌة أو النشاط بتحقٌق الربح وكما ٌؤتً:

 العوامل األساسٌة المحددة للربحٌة  -

إن العوامل األساسٌة المحددة للربحٌة تتمثل فً مفردات الدخل والمصروفات التً تتوافق 

ً لألنشطة التشغ ٌلٌة المستمرة التً تقوم بها المصارف. وٌعتبر صافً مع كون تلك المفردات ناتجا

فوائد الدخل، ودخل العموالت، ومصارٌف العملٌات التشغٌلٌة من العوامل الجوهرٌة المحددة 

للربحٌة حٌث تمثل تلك الجوانب مفردات الدخل، والمصروفات األساسٌة فً المصارف والتً 

ً أساسٌاً.  تمثل نشاطاً مصرفٌا
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 ة المحددة للربحٌة العوامل الثانوٌ -

إن مفاردات الادخل والمصاروفات التاً ال تناتج عاان األنشاطة التشاغٌلٌة المساتمرة تعتبار ماان 

ضاامن العوامااال الثانوٌاااة المحاااددة للربحٌااة. ومااان أمثلاااة ذلاااك بعااض المفاااردات المتعلقاااة بالااادخل 

لفائاادة والمصاروفات المرتبطااة بالعملٌااات المصاارفٌة مثاال االثاار الناجمااة عاان التعاارض لمعاادالت ا

 والمخاطر المترتبة على تبادل العمالت.

أما بالنسبة إلى المصروفات غٌر الثابتة والتً تحادث عرضاٌاً، والتاً هاً لٌسات مان صامٌم 

عمل المصرف، فالبد أن ٌتم إقصاإها من العوامل األساسٌة المحاددة للربحٌاة وذلاك ألناه لاٌس مان 

طرٌقااة تصانٌف وتحدٌااد المصاروفات بشااكل المارجح أن ٌكاون لهااا تاؤثٌر علااى الصاعٌد المساتقبلً و

 أساسً، أو ثانوي، وهً عبارة عن نفس الطرٌقة المتبعة لتصنٌف وتحدٌد مفردات الدخل. 

 تصنٌف فقرات كشف الدخل -ب

الثانوٌة، فإن فقرات كشف الدخل سٌعاد ترتٌبها على أسااس ان -وفق نموذج األرباح الهٌكلٌة
بطبٌعاة نشااط المصارف ومااا ٌتعلاق بهاا مان مصااارٌف، هنااك مصاادر دخال أساساٌة هٌكلٌااة تارتبط 

ومصااادر ثانوٌاااة تمثاال مصاااادر دخاال إضاااافٌة ناتجااة عااان عملٌااات ٌقاااوم بهااا المصااارف اساااتجابة 

لمتطلبات السوق والبٌئة المحٌطاة، ولعال المعٌاار األساساً فاً التصانٌف هاو فٌماا إذا كانات الفقارة 

 تلبً الشرط اآلتً:

 للقوة اإلٌرادٌة للمصرف، أم ال؟ هل تعتبر الفقرة عامالً محدداً  -

إن فكااارة تصااانٌف فقاااارات كشاااف الاااادخل إلاااى فقاااارات أساساااٌة، وأخاااارى ثانوٌاااة، لٌساااات 

اإلطااار الفكااري للمحاساابة،  FASBجدٌاادة.فحٌنما أعااد مجلااس معاااٌٌر المحاساابة المالٌااة األمرٌكااً 

لٌاات أساسااٌة عارف اإلٌاراد بؤناه ذلاك التاادفق النقادي الاداخل والاذي ٌاؤتً ماان مصاادر رئٌساة، وعم

للمشروع.أما المكاسب فإنها تمثل تدفقات داخلة من عملٌات غٌر متكررة الحدوث أي إنها تؤتً من 

 معٌاااارٌن أساساااٌٌن لتحدٌاااد الفقااارات غٌااار االعتٌادٌاااة وهماااا: FASBمصاااادر ثانوٌاااة، وقاااد وضاااع 

(FASB,SECTION 106) 

ادٌة ال ترتبط بالنشاط إن الفقرات االستثنائٌة هً أحداث وعملٌات ذات طبٌعة غٌر اعتٌ -

 الرئٌس للمشروع.

 إن الفقرات االستثنائٌة هً أحداث وعملٌات غٌر متكررة الحدوث. -
ولعل تطبٌق هذه الفكرة فً القطاع المصرفً ٌمثل تطبٌقاً جدٌداً لمفهوم األرباح االعتٌادٌة، 

ى القوة اإلٌرادٌة واألرباح غٌر االعتٌادٌة، وإن معٌار التمٌٌز بٌنهما هو مدى تؤثٌر الفقرة عل

. فإذا كانت الفقرة عامالً محدداً للقوة اإلٌرادٌة للمصرف،  Rodrigoللمصرف كما ٌفترض ذلك 

فإنها فقرة هٌكلٌة، وبالعكس تعتبر فقرة ثانوٌة. فضالً عن ذلك، فإن الفقرات غٌر االستثنائٌة تتمٌز 

ً متغٌراً كصفة ممٌزة  لها، وقد تإثر على األرباح بعدم استقرارها، بمعنى أنها تسلك سلوكا

 المصرفٌة بشكل كبٌر فً فترة مالٌة واحدة دون الفترات األخرى.

وعلى الرغم من أن الكثٌر من العملٌات المصرفٌة الثانوٌة أصبحت االن تحقق نسبة عالٌة 

من إجمالً دخل المصارف، إال أن ذلك ال ٌنفً كونها من فقرات الدخل الثانوٌة ومن المفردات 

تعتبر من ضمن المحددات الثانوٌة للدخل، ولعل ذلك ٌعود إلى تقلبها الكبٌر نسبٌاً وعدم ثباتها، التً 

ً للمصرف، ألن المصرف لم ٌنشؤ من أجل القٌام بهذه العملٌات. وعلى  وأنها التعكس بعداً هٌكلٌا

فً تقٌٌم األداء هذا األساس، فإن المقدار الكبٌر من هذه المفردات ٌقوم دلٌالً على أهمٌتها للمصرف 

 إال أنها لٌست من المحددات األساسٌة للدخل. 
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 عرض كشف الدخل كما ٌلً:  Rodrigoالثانوٌة، فإن -وفقاً لنموذج األرباح الهٌكلٌة

  
  الفقرات الهٌكلٌة:
 ××× صافً دخل الفوائد

 ××× دخل العموالت
 ××× المصارٌف التشغٌلٌة -

 ××× التشغٌلً مجمل الدخل
  الفقرات الثانوٌة:

 ××× خسائر القروضل الفترة مخصص
 ××× مصارٌف ثانوٌة أخرى

 ××× الثانوٌة األعباءالدخل بعد 
 ××× نتائج الخزانة

 ××× دخول ثانوٌة أخرى
 ××× األرباح من األنشطة المصرفٌة
 ××× نتائج األنشطة غٌر المصرفٌة

 ××× الدخل قبل الضرائب
 ××× الدخل ضرائب

 ××× ً الدخل بعد الضرٌبةافص

 

أن هذا الكشف ٌمكن أن ٌستخدم كمإشر لألرباح المستقبلٌة من خالل الفصال  Rodrigoٌرى 

بٌن الفقرات الهٌكلٌاة والثانوٌاة فضاالً عان اساتخدامه ألغاراض المحاسابة اإلدارٌاة والتحلٌال الماالً 

 ً  كما سٌتضح ذلك الحقا

نااه الفارق بااٌن دخال الفوائااد علااى القاروض الممنوحااة والفوائااد ٌقصاد بصااافً دخال الفوائااد أ

(. وقاد اعتبارت هاذه الفقارة مان أهام الفقارات Spathis et al., 2002, 520) الممنوحة على اإلٌاداعات

الهٌكلٌة، ألن األنشطة المصارفٌة تقاوم علاى أسااس مانح القاروض إلاى العماالء، وكاذلك االقتاراض 

ي مإسساات أخارى أو ودائااع العماالء، ومااا ٌارتبط بهااذٌن المصارفً مان مصااارف أخارى أو ماان أ

ٌرى باؤن صاافً دخال الفوائاد هاو مإشار عان حجام أماوال  Rodrigoالعنصرٌن من فوائد. ولذا فإن 

 المصرف، وصافً رأس ماله العامل، والتً تعد من أهم المتغٌرات األساسٌة فً المصرف.

عاان  الزبااونتااً ٌحصاالها البنااك ماان ال عمااوالتالأمااا بالنساابة لاادخل العمااوالت، فإنهااا تلااك 
الخاادمات التااً ٌقاادمها مثاال عملٌااات االعتماااد المسااتندي، و خطابااات الضاامان، وخصاام وتحصااٌل 

 .)202، 9001 األوراق المالٌة، وأي خدمات أخرى )شاهٌن،

بالنسبة لنتائج الخزانة فؤنه ٌقصد بها مجمل العملٌاات التاً ٌقاوم بهاا المصارف خاارج نطااق 

والتً تتضامن عملٌاات العماالت األجنبٌاة، ومخااطر الساوق، وتعتبار هاذه العملٌاات عمله األساسً، 

 (Rodrigo,2002) من قبٌل العملٌات الثانوٌة للمصرف وفقاً لطبٌعتها

أما المصارٌف التشغٌلٌة فؤنها تلك المصارٌف التً تحقاق أساسااً دخال الفوائاد، أي إنهاا تلاك 

كماا هاو الحاال فاً المإسساات األخارى األساسً، و المصارٌف التً ترتبط بهٌكل المصرف وعمله

فإن المصارف بحاجاة إلاى إنفااق مباالت مختلفاة لتحقٌاق اإلٌرادات.ولعال أهام هاذه المصاارٌف، هاً 
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المصااارٌف التشااغٌلٌة، التااً تتضاامن رواتاااب المااوظفٌن، واالسااتهالكات، والفوائااد المدفوعااة عااان 

 .(207، 9001، )شاهٌن القروض، والودائع التً تحصل علٌها المصارف

 ف الثانوٌة تشمل:ٌفً حٌن ان المصار

ٌعتبر هذا العنصار أحاد العناصار المهماة فاً كشاف الادخل إذ  مخصص خسائر القروض: -

تعد مسؤلة تحدٌد مقداره مان المساائل المهماة فاً المحاسابة خاصاة أناه ٌعطاً مإشاراً عان 

وض للعمااالء درجااة تحفااظ المصاارف واحتمالٌااة تعرضااه للخسااارة الناتجااة عاان ماانح القاار

(Gibbs,2008.) 

المصارٌف الثانوٌة األخرى: وهً كل المصارٌف األخرى التً تتطلبهاا أعماال المصارف  -

 غٌر الهٌكلٌة مثل مخصص المطلوبات المحتملة والخسائر االستثنائٌة.

من ناحٌة أخرى، فقد تم اعتبار ضرائب الدخل من ضمن الفقرات الثانوٌة ألنها ال تعتبر 

 ,.Graham et al) للقوة اإلٌرادٌة للمصرف، بل إنها تعد أثراً ألرباح المصرف عامالً محدداً 
2011,8) 

أخٌاراً، فاإن نتاائج األعماال مان األنشاطة غٌار المصارفٌة ٌجاب أن تإخاذ بعاٌن االعتباار عنااد 

إعداد كشف الدخل، وتقٌٌم القاوة اإلٌرادٌاة للمصارف، وهاً تمثال أنشاطة المصارف نتٌجاة عالقاتهاا 

 خااارى كتوزٌعاااات األربااااح، وحصاااة الشااركة فاااً اساااتثمارات فاااً شاااركات أخااارىمااع شاااركات أ

 (.21، 9001 )المقرفً،

 Rodrigoاستخدامات كشف الدخل وفق نموذج  -4

ً لطروحات  فإن الصٌغة الجدٌدة لكشف الدخل ٌمكن أن تستخدم ألغراض  Rodrigoوفقا

 التحلٌل المالً والمحاسبة اإلدارٌة وذلك على النحو اآلتً:

 حلٌل المالً:الت - أ

عملٌة تفسٌر للقوائم المالٌة بهدف تشخٌص وتقٌٌم أداء المشروع التحلٌل المالً  دٌع

(. إذ 217، 9020)العبٌدي،  باستخدام األدوات التحلٌلٌة فً ضوء مبادئ وأسس القٌاس المحاسبً

ات ٌمثل معالجة منظمة للبٌانات بهدف الحصول على معلومات تستخدم فً عملٌة اتخاذ القرار

(. وعلى أساس الصٌغة التً 2، 9002وتقٌٌم األداء المتعلقة بالماضً والحاضر والمستقبل.)الشٌخ،
فإنه ٌمكن استخالص مجموعة من النسب المالٌة التً لم ٌكن من الممكن  Rodrigoطرحها 

استخالصها من كشف الدخل التقلٌدي الذي تعده المصارف، وذلك ألن الكشف الجدٌد أنتج مفاهٌم 

ٌدة للدخل لم تظهر فً كشف الدخل التقلٌدي تعكس تصنٌف أنشطة المصرف إلى أنشطة رئٌسة جد

ً ان هذه النسب وكما هو مفترض هً لالستخدام الداخلً ألغراض  )هٌكلٌة( وأخرى ثانوٌة علما

 اإلدارة. ومن أهم النسب المالٌة التً ٌمكن استنتاجها من هذا الكشف ما ٌؤتً:

تمثل هذه النسبة مقدار مساهمة مصادر الدخل الهٌكلٌة فً تولٌد القوة : نسبة عائد المساهمة -

اإلٌرادٌة للمصرف. تحتسب هذه النسبة على أساس الفقرات الهٌكلٌة ألنها المسإولة أساساً 

 ( Fabbro and Hack, 2011, 37عن تولٌد الدخل.)

 و تحسب هذه النسبة كما ٌؤتً:

 إجمالً اإلٌرادات÷ نسبة عائد المساهمة= عائد المساهمة

 : وهً من النسب المعروفة جدا فً إطار تقٌٌم الدخل، وتحتسب كما ٌؤتً:نسبة مجمل الربح -

 إجمالً اإلٌرادات÷ نسبة مجمل الربح= مجمل الربح 
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: وتقااٌس هااذه النساابة قاادرة دخاال المصاارف علااى تغطٌااة نسبببة الببدخل بعببد األعببباي الثانوٌببة -

المصااارٌف واألعباااء الثانوٌااة التااً ٌتطلبهااا النشاااط الرئٌسااً للمصاارف فقااط. وتحتسااب هااذه 

 النسبة كما ٌؤتً:

 إجمالً اإلٌرادات÷ نسبة الدخل بعد األعباي الثانوٌة= الدخل بعد األعباي الثانوٌة

 

: وتقااٌس مقادار ماا ٌحققااه المصارف مان دخاال نااتج عاان نسببة البدخل مببن األنشبطة المصبرفٌة -

األساسٌة التً انشاؤ مان اجلهاا المصارف وهاً مان أهام النساب وفاق النماوذج الجدٌاد  األنشطة

وتااوفر مإشااراً عمااا ٌمكاان أن ٌحققااه المصاارف ماان دخاال ثاباات قلٌاال التذبااذب بساابب ظااروف 

 وتقلبات السوق.

 إجمالً اإلٌرادات÷ نسبة الدخل من األنشطة المصرفٌة= الدخل من األنشطة المصرفٌة

 
وتقٌس هذه النسبة مقدار ما تساهم به األنشطة غٌر  طة غٌر المصرفٌة:نسبة الدخل من األنش -

المصرفٌة التً ٌقوم بها المصرف والتً ال تمثل أنشطة ثابتة ودائمة وإنما تعكس متطلبات 

السوق ومخاطره التً ٌستثمر المصرف فٌها جزء من أمواله بقصد تحقٌق األرباح. وتحتسب 

 النسبة كما ٌلً:

 إجمالً اإلٌرادات÷ ألنشطة غٌر المصرفٌة= الدخل من األنشطة غٌر المصرفٌةنسبة الدخل من ا

وتقاٌس هااذه   نسببة البدخل مبن األنشبطة المصببرفٌة إلبى البدخل مبن األنشببطة غٌبر المصبرفٌة: -

النسبة العالقة بٌن الادخل مان النشااط المصارفً والادخل مان األنشاطة غٌار المصارفٌة ومادى 

وبالتاالً ٌمكان أن تباٌن هاذه النسابة المصادر األساااس  تركٌاز إدارة المصارف علاى كال منهماا

لاادخل المصاارف. ونسااتطٌع أن نطلااق علٌهااا نساابة مضاااعف الاادخل ماان النشاااط المصاارفً 

 وتحتسب هذه النسبة كما ٌؤتً:

 الدخل من النشاط غٌر المصرفً÷ نسبة المضاعف )مرة( = الدخل من النشاط المصرفً

واجهاة احتمااالت صصاات التاً تنشائها المصاارف لموهً تقٌس مدى كفاٌاة المخ نسبة التحفظ: -

، وبالتاالً هاً تعكاس مادى تحفاظ المصارف تجااه هاذه الخساائر. وتحتساب عدم تسدٌد القاروض

 النسبة كما ٌؤتً:
 صافً دخل الفوائد÷ نسبة كفاٌة المخصص= المخصصات

ر عن وهً من النسب المعروفة تماما فً إطار تقٌٌم الربحٌة بغض النظ نسبة صافً الدخل: -

 طبٌعة النشاط وتحتسب كما ٌؤتً:

 إجمالً اإلٌرادات÷ نسبة صافً الدخل= صافً الدخل

 وبطبٌعة الحال ٌمكن استنتاج أي نسب أخرى لبناء عالقات منطقٌة من هذا الكشف الجدٌد.

 المحاسبة اإلدارٌة:   - ب

جاء متؤخراً بداٌة، فإن استخدام المحاسبة اإلدارٌة ومناهجها وتقنٌاتها فً القطاع المصرفً 

مقارنة بالقطاعات األخرى لعدة أسباب منها ما ٌتعلق بظروف داخلٌة تتعلق بطبٌعة العملٌات التً 

تقوم بها المصارف، واختالفها عن العملٌات التً تقوم بها الشركات األخرى، وهناك ظروف 

 (.Careyns and Sales, 2008, 34-35خارجٌة تتعلق بضغوط المنافسة الخارجٌة )
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سااوف ٌساالط الباحااث الضااوء هنااا علااى اسااتخدام كشااف الاادخل الجدٌااد  هااذا البحااث، وفااً

ألغااراض المحاساابة اإلدارٌااة وذلااك فٌمااا ٌتعلااق بتحدٌااد عائااد المساااهمة ونقطااة التعااادل والاادخل 

 الضمنً.

ففٌما ٌتعلق بتحدٌد عائد المساهمة فإن الكشف الجدٌد أظهار إمكانٌاة تحدٌاد ذلاك المقادار مان 

ج عان اساتبعاد التكلفاة المتغٌارة مان إٌارادات المصارف والاذي ٌكاون كافٌااً لتغطٌاة الادخل الاذي ٌنات

التكاالٌف الثابتااة وتحقٌاق األرباااح والاذي ٌطلااق علٌاه عائااد المسااهمة. وٌعتباار عائاد المساااهمة أحااد 

التقنٌات المستخدمة فً مجال تخطٌط األربااح والرقاباة،  حٌاث ٌاتم اساتخدام مادخل عائاد المسااهمة 

 (.Horngren et al., 2011, 375)مسإولٌة داخل الوحدات االقتصادٌة قٌٌم أداء مراكز الكؤساس لت

( أن عائد المساهمة فً المصارف ٌمثل أحد أهم المداخل 2005 , 89-93) Ivandicوٌرى 

الالزمة لتطبٌق محاسبة المسإولٌة، وتقسٌم أنشطة المصرف إلى مراكز ربحٌة ومراكز تكلفة وان 

حاسبة المسإولٌة ٌمكن أن تتم بشكل أفضل من خالل مدخل عائد المساهمة، وذلك عملٌة تنفٌذ م
 لعدة أسباب منها:

 إن هذا المدخل ٌضمن رقابة أكثر كفاءة على اإلٌرادات والمصارٌف والدخل. .2

ٌضمن شفافٌة أكبر عن التكلفة بالنسبة إلدارة المصرف وذلك من خالل الفصل بٌن التكلفة   .9

 الثابتة ومن ثم إمكانٌة تخفٌضها.المتغٌرة والتكلفة 

ٌضمن محاسبة كل مركز تكلفة ومركز ربحٌة عن الجهود التً بذلت ضمن كل منها لتحقٌق  .2

األهداف المخططة، إذ تتم المحاسبة فً ضوء عائد المساهمة الذي ٌحققه المركز)بالنسبة 

 لمراكز الربحٌة(.

 تكالٌفه وتحقٌق األرباح. ٌعطً عائد المساهمة مإشراً عن قدرة المصرف على تغطٌة .4

 ٌمكن أن ٌمثل عائد المساهمة أساساً لتحدٌد مكافآت مدراء مراكز المسإولٌة. .1

وبطبٌعة الحال فإن الصعوبة األساساٌة فاً تحدٌاد عائاد المسااهمة فاً المصارف هاو الفصال 

كال  بٌن التكلفة المتغٌرة والتكلفة الثابتة وما ٌنطاوي علٌاه مان صاعوبات فاً تحدٌاد ماا هاً عناصار

أن عملٌااة  9001( عااام NBBمنهماا. لقااد أوضااحت دراسااة أجراهااا المصاارف الااوطنً البلجٌكااً )

 Koivuniemi and)الفصال باٌن هاذٌن النااوعٌن مان التكاالٌف فاً المصااارف هاً عملٌاة عشاوائٌة 

Kemppainen, 2007, 11). 
فً  9004عام  DUTCHإن التصنٌف المعتمد من قبل المصارف هو ما وضعه مصرف 

ً لمنهجٌة المصرف فإن التكالٌف تصنف إلى تكالٌف ثابتة وتكالٌف متغٌرة ترتبط هذا ا لمجال.وفقا

 بعدد المعامالت المنفذة وتكالٌف متغٌرة ترتبط بقٌمة المعاملة.

بناء على ذلك، فإن تقدٌر التكلفة المتغٌرة ٌختلف من معاملة إلى أخرى. فعلى سبٌل المثال 

التكلفة المتغٌرة للمشتقات المالٌة على أساس قٌمة المعاملة وكما  Grauwe et al  (2006 ,23)ٌحدد 

 ٌؤتً:

× المشتقةالتكلفة الحدٌة لقٌمة )+ للمشتقة المالٌة التكلفة المتغٌرة للمشتقات = التكلفة الحدٌة 

 .(المشتقةقٌمة 

منفااذة وٌقصاد بالتكلفاة الحدٌااة للمعاملاة أنهاا التكلفااة اإلضاافٌة عنادما ٌزٌااد عادد المعاامالت ال

 معاملة إضافٌة واحدة.

( أن التكااالٌف المتغٌاارة فااً Pandey and Bandyopadhyaya,2008:2وبشااكل عااام ٌاارى )

الصناعة المصرفٌة تتمثل بالفوائد المدفوعة عن الودائع المدخرة فً المصرف وفٌماا عادا ذلاك مان 
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وإنماا تاارتبط  ٌةباالعموالت المصاارفالمصاارٌف فإنهاا تعااد مصاارٌف ثابتااة لاٌس لهااا عالقاة مباشاارة 

 بعامل الزمن.

وعلاى أٌاة حاال، فاإن عملٌاة تحدٌاد التكلفاة المتغٌارة والفصال بٌنهاا وباٌن التكلفاة الثابتاة تبقاى 

عملٌة عشوائٌة تحتاج إلى تنفٌذ بعض اإلجراءات الالزمة لغرض ضابط عملٌاة التحدٌاد وفاق أساس 

سااببٌة بٌنهااا وبااٌن أنشااطة  ٌااتم حصاار هااذه التكااالٌف بشااكل واضااح وإٌجاااد عالقااة منطقٌااة، منهااا أن

المصرف وربطها بهذه األنشطة. وفً هذا الصدد ٌمكن االساتفادة مان خصاائص نظاام التكلفاة علاى 

( لتحدٌاد التكلفاة المتغٌارة طالماا أن هاذا النظاام Activity Based Costing –ABCأسااس األنشاطة )

فة التً ٌتم على أساسها تحدٌد ٌفسر جمٌع التكالٌف على أنها متغٌرة ترتبط بما ٌسمى موجهات التكل

 (Carenys and Sales, 2008) وتوزٌع هذه التكالٌف على المنتجات ومراكز المسإولٌة

وبعد أن ٌتم تحدٌد عائد المساهمة ٌمكن تحدٌد نقطة التعادل وفق نفس المعادلة المعروفة فً 

 كما ٌؤتً:تطبٌقات المحاسبة اإلدارٌة. إذ كما هو معروف فإن نقطة التعادل تحتسب 
 عائد المساهمة ÷ نقطة التعادل بالوحدات = التكالٌف الثابتة

 نسبة عائد المساهمة÷  نقطة التعادل بالمبالغ )بالدٌنار( = التكالٌف الثابتة

وتباااادو نقطااااة التعااااادل بالمبااااالت أكثاااار أهمٌااااة ومنطقٌااااة وسااااهولة فااااً االحتساااااب بالنساااابة 

نسابة المساااهمة فاً الجاازء الخااص بالتحلٌاال  للمصارف.ولقد ساابق وان تام إٌضاااح كٌفٌاة اسااتخراج

 المالً باستخدام النسب المالٌة.

فااً إطااار المحاسااابة  Rodrigoإن أحااد االسااتخدامات األخاارى لكشاااف الاادخل وفااق مااادخل 

اإلدارٌة هو احتساب تكلفة الفرصة البدٌلة، وذلك بالنسبة لصاافً دخال الفوائاد. الهادف األسااس مان 

 ,Rodrigo)تسااهم باه أصاول وخصاوم المصاارف مان تحقٌاق دخال وراء ذلاك هاو معرفاة مقادار مااا

على هذا الدخل بصافً الدخل الاداخلً والاذي ٌعرفاه  Ivandic (2005 ,100). وقد أطلق (24 ,2002

بؤنه الدخل الناتج عن إقراض األموال من مركز مسإولٌة إلى مركز ربحٌة آخر والذي ٌقوم بادوره 

طرٌقة مماثلة لما ٌحدث فً حالة أسعار التحوٌل. وهذا ٌعناً بإقراض األموال إلى مستفٌد خارجً ب

أن الااربح ٌماار بماارحلتٌن، األولااى عناادما تنتقاال األمااوال ماان مركااز إلااى آخاار وهنااا ٌتحقااق الااربح 

الداخلً، والثانٌة عندما تنتقل االموال إلى طرف خارجً )مقتارض( وهناا ٌتحقاق الاربح الخاارجً، 

ون أن هاذا الادخل ٌنبغاً ان ٌظهار فاً كشاف الادخل كؤحاد بناود وبطبٌعة الحال فإن الباحثٌن ٌعتبار
 اإلٌرادات.وٌحتسب الربح الداخلً أو الضمنً كما ٌؤتً:

 معدل الفائدة السنوي× الدخل الضمنً= معدل الودائع خالل السنة 

 الدراسة المٌدانٌة

 واستخداماته بالشكل اآلتً:  Rodrigoقام الباحث فً هذه الدراسة بتطبٌق نموذج 

 9002تم استخدام البٌانات المالٌة المنشورة لبنك البحرٌن الوطنً لعامً  إعداد كشف الدخل: .2

وتجادر المالحظاة أن الباحاث قاام  Rodrigoمن اجل إعداد كشف الدخل وفاق نماوذج  9020و

 بإجراء بعض التعدٌالت على الكشف إلظهار عائد المساهمة وكما ٌؤتً:
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 2جدول ال

 Rodrigoبحرٌن الوطنً وفق نموذج كشف الدخل لبنك ال
 )المبالغ بملٌون دٌنار بحرٌنً(

 فقرات كشف الدخل
9000 9002 

 كلً جزئً كلً جزئً

كلٌة:      الفقرات الٌه

  22.90  22.12 دخل الفوائد 
  22.292  22.122 دخل العموالت

 77.592  75.212  إجمالً اإلٌرادات

 (27.25)  (27.52)  مصارٌف الفوائد المدفوعة
 20.242  20.922  عائد المساهمة

 (91.75)  (91.52)  مصارٌف تشغٌلٌة
 24.522  24.422  مجمل الدخل التشغٌلً

     الفقرات الثانوٌة:
  2.12  2.15 مخصص خسائر القروض والسلفٌات -

  0.27  2.41 مخصص انخفاض قٌمة االستثمارات -
 (2.25)  (2.02)  مجموع الفقرات الثانوٌة

 22.252  22.422  الدخل بعد األعباء الثانوٌة
     نتائج الخزانة:

 4.492  2.222  عمالت أجنبٌة-
     دخول ثانوٌة أخرى:

ً أرباح من استثمارات فً أوراق مالٌة -   9.222  9.252 صاف
  (0.722)  0.422 أرباح استثمارات -

ً أوراق مالٌة -   (0.029)  (0.252) خسائر المتاجرة ف

 2.125  9.422  مجموع الدخول الثانوٌة األخرى
 27.247  27.125  الدخل من األنشطة المصرفٌة

     الدخل من األنشطة غٌر المصرفٌة:
  2.794  2.245 توزٌعات أرباح -

ً أرباح شركات زمٌلة -   2.210  2.504 حصة ف
 1.274  1.419  مجموع الدخل من األنشطة غٌر المصرفٌة

 49.592  42.09  لدخل قبل الضرائبا
 0  0  ضرائب دخل

 49.592  42.09  الدخل بعد الضرائب

 

تم فً الجدول أدناه تطبٌق النسب المالٌة السابق تحدٌادها علاى البٌاناات المالٌاة  التحلٌل المالً: .2

 بهادف بٌاان كٌفٌاة التطبٌاق فقاط وكماا 9020-9002المنشورة للمصرف عٌنة الدراسة لألعاوام 

 ٌؤتً:
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 9جدول 

 9020-9002النسب المالٌة لمصرف البحرٌن الوطنً 
 9002 9000 المعادلة النسبة

÷ عائااد المساااهمة نسبة عائد المساهمة
 اجمالً اإلٌرادات

20.922÷75.212=77% 20.242÷77.592=75% 

نساابة مجماال الاادخل 
 التشغٌلً

÷ مجمااال الااادخل 
 إجمالً اإلٌرادات

24.422÷75.212=44.2% 24.522÷77.592=44.5% 

نساااابة الاااادخل بعااااد 
 األعباء الثانوٌة

 

الاااااااادخل بعااااااااد  
÷  األعباء الثانوٌة

 إجمالً اإلٌرادات

22.422÷75.212=40% 22.252÷77.592=40% 

نساااابة الاااادخل مااااان 
 األنشطة المصرفٌة

الااااااااادخل مااااااااان 
األنشااااااااااااااااااااااطة 

÷ المصاااااااااااااارفٌة
 إجمالً اإلٌرادات

27.125÷75.212=45.2% 27.247÷77.592=47.7% 

ة الاااادخل مااااان نسااااب
األنشاااااااااطة غٌااااااااار 

 المصرفٌة

الااااااااادخل مااااااااان 
األنشاااااطة غٌااااار 

÷ المصاااااااااااااارفٌة
 إجمالً اإلٌرادات

1.419÷75.212=7% 1.274÷77.592=7% 

نساااااابة المضاااااااعف 
 )مرة( 

الدخل من النشاط 
÷ المصاااااااااااااارفً

الدخل من النشاط 
 غٌر المصرفً

 2.11=1.274÷ 27.247 مرة 2.75=1.419÷27.125
 مرة

نساااااااااااابة كفاٌااااااااااااة 
 المخصص

 

÷ صااااااااتالمخص
صاااااااافً دخااااااال 

 الفوائد

2.02÷45.7=2% 2.25÷42.09=7.1% 

 نسبة صافً الدخل  
 

÷ صاااافً الاااادخل
 إجمالً اإلٌرادات

42.09÷75.212=11% 49.592÷77.592=11% 

   

 

على الرغم من أن البحث غٌر معنً بتقٌٌم أداء المصرف، إال إنه من الواضح وجود تقاارب 

فً كل الجوانب التفصٌلٌة التاً ٌظهرهاا  9020-9002ٌن كبٌر جداً فً أداء المصرف خالل العام

الكشف. لقد اتضح أن مصرف البحرٌن ٌركاز أداءه بشاكل جاوهري علاى األنشاطة المصارفٌة التاً 

تحقق دخالً هٌكلٌاً ٌرتبط بهٌكل المصرف. لقد تم استنتاج بعض النسب التً اعتبرها الباحث األكثر 

إلدارة للوقاوف علاى ماا ٌمكان أن ٌحققاه المصارف مان جوهرٌة فاً قٌااس أداء المصارف بالنسابة لا

دخاول هٌكلٌااة وأخاارى ثانوٌاة. فعلااى ساابٌل المثااال، فاإن نساابة عائااد المسااهمة تمثاال أحاادى النسااب 

المسااتخدمة بشااكل واسااع فااً الشااركات، إال أن اسااتخداماتها فااً القطاااع المصاارفً غٌاار واضااحة 

العااامٌن محاال الدراسااة وهااً نساابة  ومحاددة، وقااد تاام تحدٌااد نساابة المساااهمة للمصاارف علاى ماادى

مساتقرة جاداً وتشاٌر إلاى اساتقرار مساتوى الاادخل الهٌكلاً للمصارف وقدرتاه علاى تغطٌاة التكااالٌف 

 الثابتة التً ٌتحملها المصرف.
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أما نسبة الدخل من األنشطة المصرفٌة فقد أظهرت أن المصرف ٌحقق دخالً هٌكلٌاً ٌنسجم 

 ً لتجمٌع مدخرات األفراد والمإسسات وإقراضها إلى الغٌر مع وظٌفته األساسٌة فً كونه مصرفا

بعٌداً عن المخاطر المتعلقة بتشغٌل هذه المدخرات وتوظٌفها فً مشارٌع مختلفة وقد أظهرت هذه 

الحقٌقة بعض النسب المالٌة وخاصة نسبة المضاعف ونسبة الدخل من األنشطة المصرفٌة ونسبة 

 الدخل من األنشطة غٌر المصرفٌة. 

تبر نسبة المضاعف أحدى النسب المالٌة المهمة وفق هذا النموذج إذ تقٌس هذه النسبة وتع

العالقة بٌن الدخل من النشاط المصرفً والدخل من األنشطة غٌر المصرفٌة ومدى تركٌز إدارة 

المصرف على كل منهما. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ٌنبغً أن ٌكون هناك فرق كبٌر بٌن الدخل 

ة المصرفٌة واألنشطة غٌر المصرفٌة بحٌث ٌتضح لإلدارة مدى قدرة المصرف على من األنشط

االستمرارٌة خاصة وان هذه األنشطة المصرفٌة تمثل العمود الفقري للمصرف وأساس وجوده 

 وهً قلٌلة التعرض إلى تقلبات السوق.
اً ورئٌساً لزٌادة أما بالنسبة إلى الدخل من األنشطة غٌر المصرفٌة، فؤنها تمثل عامالً مساعد

الدخل المصرفً خاصة فً ظل التطورات التً تشهدها الصناعة المصرفٌة، إال إن اعتبارها 

ً ٌجعل إدارة المصرف فً حالة استقرار وأمان اكبر ألجل االبتعاد عن مخاطر  مصدراً ثانوٌا

 وتقلبات السوق وتؤثٌرها على أداء المصرف ومإشرات نجاحه.

 Pandey and Bandyopadhyaya,2008تم األخذ بوجهة نظر  للمصرف: تحدٌد نقطة التعادل .2

باعتبار أن التكالٌف المتغٌرة تتضمن مصروف الفوائد المدفوعة وان التكالٌف التشغٌلٌة تمثل 

 التكلفة الثابتة، وعلى هذا األساس تكون نقطة التعادل كما ٌؤتً:

 9020عام  -

 %77÷ 91.52نقطة التعادل= 

 )ملٌون دٌنار( 22.141=             

 

 9002عام  -

 %75÷ 91.75نقطة التعادل = 

 )ملٌون دٌنار( 22.012=              
ٌالحاظ أن هناااك تقاربااً نساابٌاً كبٌااراً باٌن نقطااة التعاادل للمصاارف علااى مادى العااامٌن محاال 

 عن العام السابق. 9020الدراسة رغم أن هذه النقطة قد ارتفعت فً عام 

)لاان ٌاتم إضااافة الادخل الضاامنً إلاى كشااف الادخل الجدٌااد وٌقتصاار  نً:احتسباب الببدخل الضبم .4

 الهدف هنا على بٌان طرٌقة االحتساب فقط(

 :9020عام  -

 معدل الفائدة× 9020الدخل الضمنً = ودائع الزبائن لعام 

                =2725.47 ×2.2% 

 )ملٌون دٌنار( 22.41227=                

 9002عام  -

 معدل الفائدة×  9002ودائع الزبائن لعام الدخل الضمنً = 

                =2450.22 ×2.4% 

 )ملٌون دٌنار( 90.79142=                
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شهر( وفق اإلحصايات المصرفٌة  09-3* تم استخدام متوسط سعر الفائدة على الودائع )من 

 لمصرف البحرٌن المركزي. 

 الخالصة واالستنتاجات

ة العنصر األكثر أهمٌة فً عملٌة اتخاذ القرار فاً المصاارف. وعلاى تمثل المعلومات المالٌ

الرغم من امتالك اإلدارة لهذه المعلومات وقدرتها العالٌة على التعامل معها، إال أن طرٌقة استخدام 

هذه المعلومات ٌشوبها قصور واضح وخاصة فٌما ٌتعلق باساتخدام المعلوماات لألغاراض الداخلٌاة 

رف وتحلٌل أدائه للوقوف على مكامن الخطر فً ذلاك وتحساٌن األداء اإلجماالً كتقٌٌم ربحٌة المص

مان مصارف البرازٌال المركازي نموذجااً لكشاف   Rodrigo Luis Rosa Couto للمصارف. وقاد قادم

الثانوٌااة ألغااراض مساااعدة اإلدارة فااً تقٌااٌم ربحٌااة –الاادخل أطلااق علٌااه كشااف األرباااح الهٌكلٌااة 

التً ٌمكن أن تحققها. ٌقوم هذا الكشف الجدٌد على فكارة تقساٌم عناصار  المصارف والقوة اإلٌرادٌة

الدخل إلى عناصر هٌكلٌة وأخرى ثانوٌة، إذ ٌعتبر العنصر هٌكلٌاً إذا كان مرتبطاً بالهدف من نشاؤة 
وباالعكس فاإن العنصار ٌعتبار ثانوٌااً  ،مباشر وكبٌر على القوة اإلٌرادٌةالمصرف وتؤسٌسه وله تؤثٌر 

 ذا تؤثٌر غٌر محدد، أو مباشر على القوة اإلٌرادٌة للمصرف.إذا كان 

 االستنتاجات التً توصل إلٌها البحث نوردها على النحو اآلتً:و

ٌحتاج تطبٌق النموذج إلى بٌانات تفصٌلٌة أكثر من تلك البٌانات التً ٌفصاح عنهاا كشاف الادخل  .2

رة فؤناه مان الممكان اسااتخدامها لألغاراض الخارجٌاة، وطالماا أن هاذه البٌاناات تتاوفر لادى اإلدا

 ألغراض إعداد كشف الدخل وفق النموذج الجدٌد واالستفادة منه.

ٌعد الكشف وفق النموذج الجدٌد أكثر إفصاحاً من كشف الدخل التقلٌدي وان تجمٌع البٌانات فً  .9

 كشف واحد ٌسهل على اإلدارة استخدامها ألغراض اتخاذ القرار.

ظهرهاا الكشاف الجدٌاد هاو وجاود أكثار مان مفهاوم واحاد للادخل إن أحد أهم اإلفصاحات التاً أ .2

ٌمكن استخدامها ألغاراض مختلفاة تتناساب ماع حاجاات اإلدارة، فهنااك عائاد المسااهمة والادخل 

بعد األعباء الثانوٌة والدخل من األنشطة المصرفٌة والدخل مان األنشاطة غٌار المصارفٌة فضاالً 

 عن المفاهٌم األخرى المعروفة. 

سٌم عناصر الدخل إلى عناصر هٌكلٌة وأخرى ثانوٌاة علاى أسااس ارتبااط هاذا العنصار ٌعتمد تق .4

باألنشطة الهٌكلٌة التً تم تؤسٌس المصرف من اجلها وكذلك مدى اعتبار العنصر عامالً محادداً 
 لربحٌة المصرف أم ال، وبخالف ذلك فإن العنصر ٌعد عنصر دخالً ثانوٌاً.

د إلااى تؤصاٌل فكااري ونظاري للوقاوف علااى مادى عالقتهااا تحتااج بعاض مفاااهٌم النماوذج الجدٌا .1

بمنطق النموذج وخاصة فٌما ٌتعلق بتصنٌف عناصر الدخل الهٌكلٌة والثانوٌاة والتكلفاة المتغٌارة 

 والثابتة فً النظام المحاسبً المصرفً والدخل الضمنً للمصرف.

مصرف إلاى مجموعاة ٌتناسب تطبٌق هذا الكشف مع مفهوم محاسبة المسإولٌة حٌث ٌتم تقسٌم ال .2

من مراكز الكلفة والربح التً ٌتم من خالل تقٌٌم مدى قٌاام كال مركاز بتحقٌاق أهدافاه المرتبطاة 

 باألهداف العلٌا للمصرف.  

ٌمكاان ماان خااالل الكشااف الجدٌااد اسااتنباط مجموعااة إضااافٌة ماان النسااب المالٌااة التااً ٌمكاان   .7

 كشف الدخل التقلٌدي. استخدامها ألغراض متعددة لم ٌكن باإلمكان استخراجها من

لقاد أظهارت النسااب المالٌاة المساتنبطة ماان الكشاف الجدٌاد إمكانٌااة اكبار لتفساٌر أداء المصاارف  .5

 وبٌان قدرته اإلٌرادٌة ومدى تركٌزه على أنشطة معٌنة دون غٌرها.
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أصبح من الممكن استخراج نقطة التعادل من خالل البٌانات التً ٌحتوٌهاا الكشاف الجدٌاد الاذي  .2

أهمٌتاه كشاف الادخل وفاق مانهج عائاد المسااهمة الاذي تساتخدمه الشاركات الصاناعٌة  ٌماثل فاً

 ألغراض اتخاذ القرارات قصٌرة األمد.

ٌمكن الكشف الجدٌاد مان تطبٌاق مفهاوم كلفاة الفرصاة البدٌلاة وذلاك عان طرٌاق احتسااب الادخل  .20

، إال خل الجدٌادإلفصاح عنها فً كشف الادالضمنً واعتباره أحد الفقرات األساسٌة التً ٌنبغً ا

أن الباحث لم ٌقم بإضافة مقدار الدخل الضمنً إلى فقرات الدخل انسجاماً مع أهداف هذا البحث 

 التً تقتصر على بٌان طرٌقة التطبٌق فقط.

 المقترحات

تطبٌق نموذج كشف الدخل الجدٌد لألغراض الداخلٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بتقٌٌم اإلدارة لألنشطة  .2

 المصرفٌة.

 .Rodrigoمفاهٌم التحلٌل المالً ومفهوم الدخل على أساس نموذج  الدمج بٌن .9
 القٌام بإعداد المزٌد من الدراسات لالستفادة من هذا النموذج فً تطبٌقات المحاسبة اإلدارٌة. .2

ً والبرهنة على دقة النتائج التً تعرض فً  .4 تقدٌم دراسات إلثبات جدوى هذا النموذج رٌاضٌا

 هذا النموذج.

النسب المالٌة التً توصل إلٌها هذا البحث إلى مجموعة النسب المالٌة الخاصة  إضافة مجموعة .1

 بتقٌٌم األداء المصرفً. 

 المصادر

 للغة العربٌةابالمصادر  -أوالً 

، مدخل محاسبً مقترح لقٌاس وتوزٌع األرباح فً البنوك اإلسالمٌة، 9001 ،شاهٌن، علً عبد هللا  .2
 ٌناٌر. ،العدد األول،22لة الدراسات اإلنسانٌة، المجلد غزة ، سلس -مجلة الجامعة اإلسالمٌة

 مصر. القاهرة، أساسٌات التحلٌل المالً، دار النبع للطباعة والنشر، ،9002 ،الشٌخ، مصطفى فهمً .9
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